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Sayfa 
3. — Erzurum Milletvekili Bahadır 

Dülger'in, Basın Birliği Kanununun kal
dırılması hakkındaki 4932 sayüı Kanunda 

Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'-
nin, halı transitinin ihyası imkânlarının dü
şünülüp düşünülmediğine, Tekel mamulâtı ve 
bilhassa tütün ve sigara için verilen beyiyenin 
mâkul hadde yükseltilmesinin mümkün olup ol
madığına dair sorusuna, Gümrük ve Tekel Ba
kanı cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 
liman inşaatı için alınacağı ilân edilen deniz 
vasıtalarına ve finansman mukaveleleri akde
dilmiş bulunan limanların inşasına ne zaman 
başlanacağına dair sorusunu, Bayındırlık Ba
kanı cevapladı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
istanbul eski defterdarının, Varlık Vergisi mü
kelleflerinden bâzıları hakkında yaptığı mua
meleye ve aldığı söylenilen evin kime ait ol
duğuna, İstanbul'da satılan iki apartmanın 
kimler tarafından, kaça alındığına ve Adana '-
daki bir mükellefin affedilmiş olan vergisi mik
tarına dair sorusu, Maliye Bakanının teklifi 
üzerine 27 Haziran Çarşamba Birleşimine bıra
kıldı. 

Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 8 ar
kadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin reddine dair olan 
Bütçe Komisyonu raporu üzerinde görüşüldü. 
Bütçe Komisyonunun raporunun reddiyle Ma
liye Komisyonunun hazırladığı maddelerin mü
zakere edilmesi hakkındaki önerge kabul olun
du ve kanun teklifinin birinci görüşülmesi biti
rildi. 

2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan 

Sayfa 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri ve Adalet Komisyonları ra
porları (2/25) 120:129 

(Eşkıya müsademesinde malûl olan) tâbirinin 
yorumlanmasına mahal olmadığına dair Bütçe 
Komisyonu raporu kabul olundu. 

Urfa eski Milletvekili Vasfi Gerger'in, Bo-
ğazlıyan eski Kaymakamı Kemal'in ailesine 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair olan Kanuna ek kanun teklifinin reddi 
hakkındaki Bütçe Komisyonu raporu reddolun-
du ve kanun teklifi komisyona geri verildi. 

Halkevleri için ithal olunacak radyo ve si
nema makinelerinin Muamele Vergisiyle Güm
rük ve Oktruva resimlerinden istisnası hak
kındaki 2154 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair Kanun kabul edildi. 

Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliği içinde iş
gal edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması 
hakkındaki kanun teklifi, açıkoya sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Said Başak'm, İhti
yarlık Sigortası Kanununun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna gemici bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin birinci 
maddesi için verilen değiştirgeler üzerinde bir 
müddet görüşüldü. 

Açıkoya sunulan kanun teklifine verilen oy
larda çokluk bulunmadığı anlaşıldığından 

8 . V I . 1951 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili istanbul Milletvekili 

M. Zeren F. Tekil 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. önal 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

— 102 -



B : 87 8.6.1951 O : 1 
2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Astsubay kanunu tasarısı (1/193) (Mil

lî Savunma ve Bütçe komisyonlarına); 
2. — Yabancı sermayeyi teşvik kanunu tasa

rısı (1/194) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 
Teklifler 

3. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-
eu ve İstanbul Milletvekili Füruzan Tekil'in, 
Türk Ceza Kanununun 549 neu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/250) 
(Adalet Komisyonuna); 

4. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, İçtüzüğün 51, 53, 56 ve 57 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında tüzük teklifi (2/251) 
(Anayasa komisyonuna); 

önerge 
5. — İstanbul Milletvekili Bedri Nedim Gök-

nü'in, İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 2 nci maddesinin (A) fıkrasının yo
rumlanması hakkında önerkesi (4/153) (Ekono
mi, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Çalışma ko
misyonlarına) ; 

Raporlar 
6. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-

1. — Konsolosluk Kanunu tasarısını görüş
mek üzere geçici bir komisyon kurulmasına da
ir Dışişleri Komisyonu raporu (5/32) 

6. VI . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 27 . IV .1951 tarihli toplantısın
da Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 

eu'nun, Devlet Mamurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülün© dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanuna ek 4908 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Büt
çe Komisyonu raporu (2/174) (Gündeme); 

7. — Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman ve 
16 arkadaşı ile Edirne Milletvekili Cemal Köp
rülü'nün, ilkokul öğretmenlerinin veya ilkokul 
öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yÜKsek 
dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik ya
panların yahut Millî Eğitim Bakanlığı mirken 
ve taşra teşkilâtında çalışanların hizmet müddet
lerine göre alacakları aylık dereceleri hakkında 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonları raporları (2/48, 2/57) (Gündeme); 

8. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullar
da okutturulacak ders kitaplarının seçilmesi, ba
sılması ve dağıtılması hakkındaki 5429 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/173) (Gündeme). 

| Konsolosluk Kanunu tasarısı ie gerekçesi ve ili
şikleri Yüksek Başkanlıklarından Dışişleri Ko
misyonuna havale buyurulmuş olmakla Komisyo-

I numuzun 5 Mayıs 1951 tarihli toplantısında bu 
tasarı üzerinde umumi mahiyette bir görüşme 
yapıldı. 

ı Vaktiyle Dışişleri Bakanlığında teşkil olu
nan salahiyetli şahsiyetlerden mürekkep bir ko-

' misyonca 1941 Martında hazırlanarak iki sene 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,07 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri;, Muzaffer önal (Tokad). 

BAŞKAN —• Birleşim açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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kadar Bakanlıkta tadillere uğradıktan sonra Bü
yük Millet Meclisinin tasvibine arzedilmiş ol
duğu öğrenilen bu kanun tasarısının Meclis ko
misyonlarında uzun bir zaman kald.ğı anlaşıl
mıştır. 

Birkaç aydan beri Dışişleri Bakanlığınca ye
ni bir tetkika ve 15 . V I I . 1950 tarihli 5682 sa
yılı Pasaport 'Kanunu hükümleriyle bir ayarlama
ya tâbi tutulan tasarı halen son şeklini almış bu
lunmaktadır. 

Görüşmelerimizin sonunda, on sene evvel vü
cut bulmuş olan bu kanun tasarısının uğrad ğı 
gerekli tadillerden sonra Büyük Millet Meclisinin 
bilcümle ilgili komisyonlarından sıra ile geçirile
rek müzakeresinin tamamlanması uzun zamana 
mütevakk.f görülmesine binaen bu müzakereleri 
tacil maksadiyle İçtüzüğün 25 nci maddesi hüküm
lerine uyularak Dışişleri, Ulaştırma, Adalet, Millî 
Savunma, Ticaret, Maliye ve İçişleri komisyonla
rından seçilecek üçer üyeden mürekkep geçici bir 
komisyon teşkiliyle tasarının müzakeresinin önce 
bu komisyona, sonra da Bütçe Komisyonuna ha
vale buyuru!ması muvaf.k olacağı mütalâasına 
varılmıştır. 

Keyfiyetin Kamutayın yüce tasvibine arzed'l-
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meşini Yüksek Başkanlıklar .ndan saygı ile rica 
ederiz. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 

İzmir 
Vasfi Menteş 

Kâtip 
Denizli 

Ali Çobanoğlu 
Hatay 

Dr. Abdürahman Melek 
İzmir 

Avni Basman 

Sözcü 
Izm!r 

Osman Kapani 

Ankara 
Sadri M. Arsal 

İzmir 
Cihad Baban 

İzmir 
Dr. Cemal Tunca 

Manisa 
Adnan Karaosmanoğlu * 

BAŞKAN — Dışişleri, Ulaştırma, Adalet, Mil
lî Savunma, Ticaret, Maliye ve İçişleri komisyon 
lar ndan seçilecek üçer üyeden müteşekkil geçici 
bir komisyon kurulmasına mütedair olan bu ra
poru reyi âlinize arzediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Rapor kabul edil
miş lir. Bu suretle teşekkül edecek şekilde bir ge
çici bir komisyon kurulmuştur. 

4. — ÎKÎNCÎ DEFA OYLANACAK KANUNLAR 

1. — Eskişehir Çifteler Çiftliği içinde işgal 
edilmiş yerler için ercimisil aranmaması "hakkın
da Kanun (2/185) 

BAŞKAN — Kanun geçen defa oyunuza ar
zedilmiş, fakat nisap bulunmadığından kanuni-
yet halini iktisap edememişti. 

Bugün açık oyunuza tekrar arzediyoruz. 

5. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Kerman'ın, Emirdağ ilçesinde okulsıı&luk yüzün
den okula devam edemiyen öğrencilerin durumu
na ve inkılâp İlkokulunun avlusunda yanan keres
telere dair Millî Eğitim Bakanlığından sözlü so
rusu (6/319) 

BAŞKAN — Süleyman Kerman buradalar 
mı? 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Afyonun Emirdağı ilçesinin okuma çaı-

ğında bulunan beş yüzü mütecaviz öğrencinin 
meketpsizlik yüzünden »kula devam edemedikleri 
doğru mudur? Doğru ise önümüzdeki ders yılı 

içinde bu gibiler hakkında ne gibi bir tedbir dü
şünülmektedir? 

2. Mektepler ihtiyacı için bin bir müşkülât
la Dursunbey ormanlarından tomruk halinde mu
bayaa edilerek Emirdağı İnkılâp Okulu avlusun
da imal ve depo edilen kerestelerin güpegündüz 
yanmasında bir kasıt var mıdır? Varsa müsebbip
leri hakkında no muamele yapılmıştır? Yukarda 
ki iki maddelik sorularımın Sayın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından sözlü olarak açıklanmasını say
gı ile rica ederim. 

22 . V . 1951 
Afyon Milletvekili 
Süleyman Kerman 
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BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Rakamnmdır. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 

(Samsun) — Sayın Afyon Milletvekili Süleyman 
Kerman'm sorularına cevaplarımı sunuyorum. 

1. Tahsil çağında olan bütün öğrencilerin 
okullara alınabilmesi bir taraftan, lüzumu kadar 
öğretmen yetiştirilmesine, diğer taraftan gerekli 
binaların yapılmasına ve her yıl bütçesine artan 
bir nispette ödenek konmasına bağlı bulunmak
tadır. 

Bakanlık, bunun Türkiye çapında 15 senelik 
bir zaman içinde tahakkuk ettirilmesini hedef tut
maktadır. öğretmen okullarında yetişen öğret
menler her yıl ihtiyaca göre valiliklere tevzi edil
mekte, valilikler de kendi durumlarına göre bu 
öğretmenleri köy ve kasaba okullarında vazifelen
dirmektedirler. 

Bakanlıkta mevcut ve valilikten alman malûma
ta göre, Afyonun'un Emirdağ kasabasının nüfu
su 6224 tür. Bu nüfusun 1219 u okuma- çağmda-
dır. Halen bunlardan 563 ü okullara devam et
mektedir. Bunlar ve ilkokulu bitirenler çıkarıl
dıktan sonra takriben 500 ü mütecaviz çocuğun 
okula devam edemediği doğrudur. Yine vilâ
yetten verilen malûmata göre Emirdağ merke
zinde tahsil çağında olan bütün çocukların oku
tulması için Yenikaçarlı ve Çilli mahallelerinde 
beşer dershaneli birer okul inşası gerekli görülmek
tedir. Şehir ve kasabalarda okul binalarını yap
tırmak kanunla hususi idarelere verilmiş bir va
zifedir. Bina meselesi halledildiği takdirde bu
raya 1-0 - 12 öğretmen verilmesi icabetmektedir, 
fakat bunların derhal verilmesi de mümkün 
değildir. Yukarda arzedildiği gibi öğretmen 
okullarından öğretmen yetiştikçe ve her yıl büt
çeye yeniden öğretmen kadroları eklendikçe 
memleket ölçüsündeki ihtiyaca göre illere öğret
men dağıtılacaktır. Bu suretle Afyon valiliği 
emrine tahsis edilecek öğretmenlerden bir kıs
mı da Emirdağ İlce merkezinde vazifelendiril
mek suretiyle ihtiyaç önümüzdeki yıllarda pey
derpey karşılanabilecektir. 

2. Köy okulları inşaatı için Dursunbey Or
man işletmesinden alınıp gönderilen ve inkilâp 
okulu bahçesinde depo edilen kerestenin yanma
sı hâdisesine gelince : 

Emirdağ bekçilerinden Hacı Şükrü tarafın
dan Başbakanlığa sunularak Bakanlığımıza ha
vale edilen bir mektupta, okul bahçesinde depo 
edilen keresteleri millî eğitim memurunun sat-
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tığı, suçunu kapatmak için keresteleri yaktığı 
ihbar edilmiştir. Bu ihbar üzerine, Afyon Va-# 

liliğince yaptırılan tahkikat neticesinde Dur
sunbey'den gönderilip okul bahçesinde depo 
edilen kerestenin miktarı, ambar kayıtlarına 
göre 109,172 M3 tür. 

Teşkil edilen bir komisyon marifetiyle yapı
lan incelemelere göre bu kerestenin 65,080 M3 

nün usulüne uygun olarak senetleri mukabilin
de ilçede yapılan köy okulları inşaatına veril
miş olduğu ve geride 44,092 M3 kerestenin de
poda mevcut olması gerektiği tesbit edilmiştir. 

Yine yapılan tahkikata ve sözü geçen ko
misyonun incelemelerine göre 10 . V I I I . 1950 
tarihinde saat 19 sıralarında zuhur eden bir 
yangın neticesinde bu keresteden 13,348 M3 nün 
yangından sağlam olarak kurtarıldığı, 30,201 
M3 nün uç kısımlarının tutuşmak suretiyle kıs
men yanarak hasara uğradığı ve az bir zayiatla 
inşaatta kullanılabileceği, 0,543 yani tabriken 
yarım metreküp kerestenin-ise ambar mevcudu
na nazaran noksan olduğu, bu noksanlığın da 
muhtemelen bir kısım kerestenin yangında kül 
ve kömür haline gelmek suretiyle yanmış veya 
1948 yılından beri bekliyen kerestelerin za
manla kuruyarak fire vermiş olmasından ileri 
geldiği sonucuna varılmıştır. 

Vilâyetçe yaptırılan tahkikata göre yangın
da her hangi bir kasıt veya ihmal mevcut de
ğildir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

SÜLEYMAN KERMAN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar; Emirdağ'da bulundu
ğum bir sırada bâzı vatandaşlar çocuklarının 
mektebe alınmadıklarından şikâyet ettiler. Ge
rek ilce maarif memuriyle ve gerek İlk Tedri
sat Müfettişi ile yaptığım temasta ilce merke
zinde okuma çağında 1144 çocuk mevcut bu
lunduğu ve bu çokcuklardan 561 çocuğun okula 
devam ettiği ve 583 çocuğun da mektebin kifa
yetsizliği dolayısiyle okula alınamadıklarını 
ifade etmişlerdir. 

Emirdağ ilce merkezinde iki aded ilkokul 
mevcuttur. Bunlardan birinci ilkokul Birinci 
Dünya Harbi sıralarında halk tarafından yapıl
mış eski tip bir mekteptir. İkinci mektep ise, 
1944 ve 1945 senelerinde kasabada İlk ve Orta
okul Kurma ve Koruma Cemiyeti namiyle bir 
cemiyet kurulmuş ve bu cemiyetin halktan top
ladığı teberru paralariyle 180 000 liraya malo-
lan ikinci bir ilkokul binası yapılmıştır. 1948 

— 105 — 



B : 87 8 .6 
senesinde kasabada bir de ortaokul açılmıştır. 

,Kasaba merkezinde ortaokula münasip ve elve
rişli bir yer bulunamadığından ortaokul Halke
vi binasının alt kısmında tedrisata başlamış
tır. 

Bu sene Halkevinin alt kısmı Halk Partisi 
tarafından kiraya verilmiş olduğundan ortaokul 
da bizzarure inkılâp İlkokulunun üst kısmına 
nakledilmiştir. Bu itibarla kasabada ilk ted
risat ancak bir buçuk mektebe inhisar etmiş ve 
okul çağında bulunan çocuklardan bir kısmının 
olsun okula alınmasına imkân bulunamamıştır. 
Emirdağ'daki Halkevi binası 1936 ve 1937 se
neleri zarfında kazada belediye reisi bulundu
ğum sırada belediye tarafından istimlâk edi
len birkaç dükkânla bir mescit yıkılarak yapıl
mış ve aynı zamanda parasının mühim bir kısmı 
da Özel idareden temin edilmiş, bilâhara bu bi
nanın tapusu da Halk Partisine verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Halkın parasiyle 
yapılan bir binanın halkın hizmetinden esir
genmesi ve kiraya verilmesi teessürle ve üzün
tü ile karşılanacak bir keyfiyettir. 

ikinci sorumu teşkil eden kerestelerin yan
masına gelince : Emirdağ merkez ve köy 
mektepleri ihtiyacı için Dursunbey ormanla
rından tomruk halinde mubayaa edilerek Emir
dağ inkılâp okulunun avlusunda imal ve depo 
edilen 210 metre mikâp kerestenin bir kısmı 
köy mekteplerine tevzi edilmiş ve bir kısmı da 
depo edildiği mektep avlusunda güpegündüz 
yanmıştır. Ve müsebbipleri hakkında da ciddî 
bir tahkikat yapılmamıştır. Ancak kerestele
rin yedi emini ve tevzi memuru bulunan öğret
men, köy öğretmenliğine nakledilmek suretiyle 
cezalandırılmış ve bu öğretmen yirmi gün son
ra da tekrar merkeze alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bu öğretmen 1944 
ve 1945 seneleri zarfında Emirdağ'ın Yağ
lıca köyünde iki bölge okulu yapmış, Hakkı 
Tonguç'un yadigârı olan bu tyjlge okulunun 
da mutemetliğini yapmış, iş mükellefiyetine 
tâbi tutularak Emirdağ köylerinin iştirakiyle 
yaptırılan bu iki bölge okulu da taşı, kumu, 
kireci ve amelesi de köylüye ait olmak üzere 
102 bin liraya mal edilmiştir. Bu yüz iki bin 
lira yalnız usta ve kereste bedeli olarak öden
miş ve Emirdağ'ın Hanköyü ormanlarından 
kaçak olarak gayet ucuz temin edilen kereste-
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lerin nakli dahi köylü tarafından parasız ola
rak yaptırılmıştır. 

İş mükellefiyetine iştirak etmiyen köylü
lerden de bu hesap haricinde yirmişer liradan 
aşağı olmamak şartiyle bir para cezası tarh 
ve tahsil edilerek gene bu işe sarf edilmiştir. 
Bu işteki suiistimal iddiasının şikâyeti sıra
sında Emirdağ'daki özel idare binası yakıl
mış evrakı sarf iyenin yanmış olmasından esaslı 
bir şekilde suiistimal işi tahkik olunamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim Bakan
lığına ait yedi sekiz bin liralık kerestenin ya
nıp mahvolduğu halde, bundan dolayı da me
sullerinin bulunması lâzımgelirken maalesef 
kimse mesul tutulmamıştır. 

Diğer Yağlıca köyündeki bölge okullarına 
gelince, Banka kaydı resmisine göre, yalnız 
köylerden nakit olarak toplanan para 102 bin 
lira olduğu halde bilâhara mühendis tarafından 
yapılan keşifte köylüler tarafından verilmiş 
bulunan amele, taş, kum, kireç dâhil olduğu 
halde her iki mektebe 60 000 lira kıymet tak
dir edilmiştir. Şu hale nazaran bu işte de mü
him bir suiistimalin mevcudiyeti aşikârdır. 
Bununla beraber bu meselede kimse mesul tu
tulmamıştır. 

Bundan sonra bu gibi kötü hallere meydan 
vermemek ve başkalarına da ibreti müessire 
£İmak üzere her iki mesele hakkında da Millî 
Eğitim Bakanlığının işe el koymasını ve mesul
lerinin meydana çıkarılmasını rica ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK ÎLEKÎ 
(Samsun) — Bakanlığımızın cevabından mut
main olmıyan arkadaşımızın cevabını dikkatle 
dinledim. Bize sorulan şey başka, burada temas 
ettikleri şeyler başkadır. 

Benden 500 çocuk okuyor mu, okumuyor mu 
diye sordular, okumadıklarını söyledim, vilâyet 
para verir mektebi yaparsa ve Meclisi Âli de lü
zumlu muallim kadrosunu temin ederse bu ço
cukları da okutmak mümkün olacaktır. Zaten 
bu, yalnız Emirdaağ'ma mahsus değil, Türkiye-
mizin birçok yerlerinde ve bihassa köylerinde bu 
gibi haller mevcuttur. Fakat bunlar zamanla 
halledilecektir. 

Bu arada birçok binalardan bahsettiler, C. 
H. P. binasından bahsettiler. Halbuki bunlardan 
bizim haberimiz yoktur, çünkü sorularında bun
lar bulunmamaktadır. 

tk incisi, yanan kereste meselesi, ki bunu res-
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men ifade ettim, bu keresteden yarım metre mi-
kâplık bir noksanlık bulunmuştur, bu da ya 
yanma veya iki seneden beri güneş ve yağmur 
altında kalmasından dolayı kerestenin normal 
firesinden ileri gelir. 

Bir de eski idare zamanında Maarif müdür
lerinin halka yaptığı binalardan bahsettiler ve 
suiistimal iddiasında bulundular. Sorularında 
böyle birşey yoktur. Arkadaşımız veya her han
gi bir kimse bu suiistimalin mevcudiyetine dair 
bir ip ucu verirse hassasiyetle üzerinde duraca
ğım. Fakat bu sorunun mevzuu dışında kalan 
bu gibi hususları cevaplandırmaktan âciz kalaca
ğım, arkadaşlar. (Doğru sesleri). 

SÜLEYMAN KERMAN (Afyon Karahısar) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SÜLEYMAN KERMAN (Afyon Karahisar) 

— Muhterem arkadaşlar; ben yüksek huzurunuz
da bu soru münasebetiyle her hangi bir memur 
vatandaşı lekelemek veya ona iftira etmek için 
söz almış değilim. Ben burada hâdiselerden bah
settim ve bu hâdiseler üzerinde ciddî bir tahki
kat yapılmadığını iddia ettim. Bu iddialarımda | 

6. — GÖRÜŞ 

1. — Erzurum Milletvekili Said Başak'ın, I 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad- \ 
de eklenmesi hakkfoıda kanun teklifi ve Ticaret I 
ve Çalışma komisyonları raporları (2/171) 

BAŞKAN — Efendim bunun geçen Birle
şimde ikinci müzakeresine başlanmıştı, söz alan 
bâzı arkadaşlar değiştirgeler üzerinde konuştu
lar Şimdi geri kalan arkadaşlara söz vereceğim. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; sözlerime Said Başak arkadaşımın 
teklifinin sunmuş olduğum değiştirgeye mevzu 
teşkil eden fıkrasını aynen okumakla bağlıya
cağım (Ç) fıkrası aynen şöyledir: 

«5212 sayılı Kanun ile 3659 sayılı Kanunun 
şümulü dışına çıkarılmış olan ve bu kanunun 
neşri tarihinde Medeni Kanun hükümlerine uy
gun şekilde tesis edilmiş emekli sandıkları mev
cut bulunan millî bankalarda bu sandıklarla il
gilendirilmiş olarak çalışan memur, müstahdem l 
ve işçiler.» 

Takdir buyuracağınız gibi, metinde zikredil- | 
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I yine tsrar ediyorum. 

Bilhassa bu okullarda-ciddî bir tahkikat ya
pıldığı takdirde azîm bir suiistimalin mevcudi
yetinin meydana çıkacağı muhakkaktır arka
daşlar. 

2. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er-
kut'un, sosyal adalet prensiplerinden küçük iş 
yerlerinin de faydalandırılması hakkındaki îş 
Kanunu hükmünün tatbikatına ve İktisadi Dev
let Teşekküllerine ait müessese ve iş yerlerinde 
çalışanlara ödenegelmekte olan prim ve ikrami
yelerin tevzi şekline dair Çalışma ve İşletmeler 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/321) 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Halil Se
zai Erkut burada mı efendim? 

HALÎL SEZAÎ ERKUT (Kırşehir) — Bura
dayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Kırşehir Milletvekili 
Halil Sezai Erkut'un bu sözlü sorusu iki bakan
lığı ilgilendiriyor. Çalışma Bakanı burada yok-

I tur, İşletmeler Bakanı ile birlikte cevap verme
sini temin etmek üzere bu sözlü soru önümüzdeki 
Cuma Birleşimine bırakılmıştır. 

ÜLES İŞLER 

memiş ise de değiştrgede tasrih edildiği üzere, 
bu değişiklik îş ve Ticaret bankaları mensupla
rını ilgilendiriyor. Halbuki muayyen müessese
lere muafiyet sağlıyan bu kanun yasama tekli
fine uygun değildir. Kanaatimce Anayasanın 
69 ncu maddesiyle de barıştırılması güç bir key
fiyettir. Filhakika aynı kategoriye mensup 
olan, yani hepsi müştereken anonim şirket vas
fını haiz bulunan millî bankalar arasında bir 
istisna yaratmak, Yüksek Meclisinizin temayü-
lâtma ve adalet ve nasafet kaidelerine uygun 
düşmiyecektir. 

Said Başak arkadaşımızın teklifi kısaca mu
ayyen iki müessesenin ihtiyarlık Sigortası Ka
nunu hükümleri dışında bırakılmasını istihdaf 
etmektedir. Bendeniz değiştirgemle bankalar 
arasında bir ayrılık yapılmamasını ve millî 
bankalarımızda çalışan vatandaşları, izah ede
ceğim şekilde, çok kötü bir duruma düşüren ve 
onların istikbalini asla teminat altına almıyan 
Ihtyarlık Sigortası Kanunundan seyyanen istis
na etmeyi derpiş eylemekteyim. 

Müsaadenizle Çalışma Komisyonu sözcüsü-
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nün ve Çalışma Bakanının geçen celsedeki be
yanatı üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Memleketimizde iki türlü ihtiyarlık temina
tı mevcuttur, diyebiliriz. Bunlardan birisi; Dev
let Emekli Sandığıdır. Diğeri de İhtiyarlık Si
gortasıdır. Bu iki müessese birbirinden prensip
leri ve mahiyetleri itibariyle büsbütün farklı 
müesseselerdir. Yani Emekli Sandığının mahi
yeti ve bünyesiyle, İhtiyarlık Sigortasının yek
diğeriyle mukayese edilmeye asla tahammülü 
yoktur, başka başka mebdelerden hareket eden 
müesseselerdir. 

Şimdi Devlet, çalışan insanların mühim bir 
kısmını Emekli Sandığı rejimine tâbi tutmakla 
esasen sosyal sigortada büyük bir gedik, büyük 
bir rahne açmıştır. Bizim, değiştirgemizde istih
daf ettiğimiz husus birbirine benziyen kategori
lere müsavat üzere muamele edilmesidir. 

Meselâ bir bankada çalışan bir kimsenin hu
kuki durumu bir işçi ile değil, daha ziyade bir 
memurla kabili mukayesedir. 

Esasen Devlete ait bankalardaki memur ve 
müstahdemler Emekli Sandığına dâhil bulun
maktadır. Bizim burada, değiştirgemizle istih
daf ettiğimiz gaye, bankalarda çalışan memur
ları kendilerine benzer statülere mal etmekten 
ibarettir. Bu da sosyal sigortalar mevcudiyetin
de bir rahne açmakta ve bir istisna vücuda ge
tirmektedir. 

Bu memlekette Emekli Sandığı gibi bir mü
essese mevcut olmasaydı ta çobanından itibaren 
Devlet reisine kadar bütün vatandaşlar sosyal 
sigorta şümulüne dâhil edilmiş bulunsaydı, sos
yal sigortanın umumiyesini ihlâl etmemeyi va
zife bilirdik. Ama vakıa bu değildir. Bu itibar
la Çalışma Komisyonunun bu mevzuda gösterdi
ği hassasiyeti ben bir yanlış anlamaya hamledi
yorum. 

Arkadaşlar, bütün mesele şuradan gelmek
tedir : 1936 yılında İş Kanunu çıktığı zaman 
bankalar kendilerini bu kanunla alâkadar far-
zetmediler. Filhakika, takdir buyurursunuz' ki, 
İş Kanununun derpiş ettiği iş yerleriyle bankalar 
arasındaki bir mahiyet farkı mevcuttur. 1939 
yılında Devlet Şûrası kararı bu kanaati teyit et
ti. Hakikten bankalar İş Kanununun şümulü 
dışında bırakıldı. Vaziyet 1950 yılma kadar 
böyle devam edegeldi. 1950 yılında Danıştaym 
içtihadı birleştirme karariyle bankalar da İş Ka
nununun şümulü içine alındılar. İhtiyarlık Si-
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gortası Kanununun yapmış olduğu atıflar dola-
yısiyle otomatik olarak İhtiyarlık Kanununun 
şümulü içine girdiler. Şimdi bankaların - tabiî 
hususi bankalardan bahsediyorum, Emekli San
dığına aidat veren bankalardan değil - bir ta
raftan kendi bünyelerinde tekaüt sandığı vücu
da getirmeleri ve diğer taraftan mensuplarını 
istiyarlık sigortasının iteminatı altına almaları 
bu vaziyet karşısında mümkün olamamaktadır. 
Oldukça ağır sayılan primi, gerek müessese ve 
gerekse mensupları, ihtiyarlık sigortasına öde
mektedirler. Halbuki ihtiyarlık sigortası banka 
mensuplarının istikbalini asla teminat altına ala
mamaktadır. İhtiyarlık sigortasında muvakkat 
madde ile bu kanundan faydalanabilmök için 
alâkalının İş Kanununa tâbi ve iş yerinde asga
ri bin gün, bin yevmiye çalışması derpiş edil
mektedir. Halbuki bankalarda, 1939 senesin
den 1950 senesine kadar İş Kanununa tâbi ola
rak iş yerinde, banka mensuplarının çalışmış ol
malarına imkân yoktur. Orta yaşlı banka me
muru olupta yaşı 35 den fazla olanların hiçbir 
zaman İhtiyarlık Kanunundan faydalanmaları
na imkân yoktur. Buna mukabil primleri öde
mek zaruridir. 

İşte arkadaşlar, değiştirgemle hem bankalar 
arasında bir fark gözetilmeksizin hepsinin ih
tiyarlık sigortası dışına çıkarılmasını derpiş 
ediyorum; hem de, yine değiştirgemle, bunları 
ihtiyarlık sigortası şümulü dışına çıkarmakla 
beraber başıboş da bırakmış değilim. Yani bu 
müesseselerdeki memurların mukadderatını mü
esseselere terketmiş değilim. İstiyen hususi ban
ka kendi mensup1 arının istikbalini temin eder, 
istemiyen temin etmez şeklinde bir tatbika im
kân vermemek için, emniyet süpapı olarak, bir 
tedbir de almış bulunuyorum. 

Bütün bu hususları sağlıyan değiştirgemi ay
nen arzediyorum: 

Medeni Kanun hükümlerine uygun şekilde 
tesis edilmiş veya bundan sonra tesis edilecek 
olup mensuplerı, 

Madde 1. —• 5417 sayılı İhtiyarlık Sigor
tası Kanununun (2) nci maddesi şu şekilde 
d eği ştiri' mistir: 

Madde 2. —• Bu kanun hükümleri aşağı
da yazılı kimseler hakkında uygulanmaz. 

a) Kanunla kurulu Emeklilik Sandıklariy-
lo ilgilendirilenler ve bir kanuna dayanı'arak 
tekaüt veya maluliyet aylığı bağlanmış olanlar; 
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b) İş Kanununun 8 nei maddesinde yazılı 

süreksiz işlerde çalışanlar; 
e) Yılın her hangi bir devrelinde tam ve

ya fazla faaliyette bulunup öteki devrede büs
bütün faaliyetten kalan veyahut faaliyetini 
azaltan mevsimlik işlerin yılda hiçbir zaman 
200 gün çalışmayı gerektirmiyen ve Bakanlar 
Kurulu karariyle belirtilmiş bulunan kısımla
rında çalışan işçi ve hizmetliler; 

ç) Medeni Kanun hükümlerine uygun şekil
de tesis edilmiş veya bundan sonra tesis edile
cek olup mensuplarına bu kanunla sağlananlar
dan üstün hak ve menfaatler temin ettiği, Ma
liye ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarınca taŝ -
dik olunan Millî Bankaların Emekli Sandıkla-
riyle ilgilendirilmiş olarak çalışan memur, müs
tahdem ve işçileri.) 

Demek böylece hususi bankaların sandıkları 
üzerinde Hükümetin murakabesini tesis etmiş 
oluyorum. Ancak Hükümetin murakabesini ifa 
edip müspet neticeyi aldıktan sonradır ki bu 
emekli sandıklan mensuplarının İhtiyarlık Si
gortası Kanununun şümulü haricinde kalabilme
sini derpiş ediyorum. 

önergemin kabulünü hepinizden saygılarım
la rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim daha söz almış arka
daşlarımız vardır. Müsaade ederseniz komisyon 
sözcüsü konuşsun, Yok, ısrar ediyorsanız siz 
buyurun Cevdet Soydan. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Sayın ar
kadaşlar, bendeniz Ticaret Komisyonu Sözcüsü 
arkadaşımızın geçen oturumda söyledikleri bâzı 
sözlere cevap vermek maksadiyle ikinci defa hu
zurunuza geliyorum. 

Kendileri esas itibariyle bizimle beraberdir
ler. Yalnız diyorlar ki; bu teklifte fikir işçileri 
zikredilmemiş olduğu için, millî sermaye ile te
şekkül eden Ibu gibi müesseselerin yüksek perso
nellerini bu hükümden ayırmak lâzımgelir. Bu 
fikir işçileri meselesi bizim memleketimizde he
nüz tamamiyle halledilmiş değildir. . Eğer fikir 
işçilerini ayırdedecek olursak o vakit gazetecileri 
de bu kanunun etrafında toplamak icabeder. 
Asıl kıstası gazetecilerde buluruz. Fikir işçile
riyle beden işçilerinin ayrı ayrı bulundukları sa
ha ancak orasıdır. Onlar ele alındığı takdirde 
bu kıstası emeklilik Sandığında da tatbik etmek 
lâzımgelir, Bir gazete ile Millî Eğitim Bakan-
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lığı Talim ve 'Terbiye Kurulunu işgal eden. zeva
tı ayrı ayrı katagoride hesap etmek lâzımgelir ki, 
bunun kanunen, fiilen, hukukan kaabil olmadı
ğı aşikârdır. Bu sebeple de bu mütalâaya sureti 
katiyede iştirak etmiyorum. 

Arkadaşlar, ihtiyarlık sigortası bir inzibatı 
âmme meselesidir. Medeni hukuk sahasında in
zibatı âmme, hukuku âmme dokunulmaz bir ha
le getiirlmiştir. Bu inzibatı âmme meselesinde 
de Meclisi Âliniz bunu ihlâl edebilir mi bilmem. 
Medeni hukukta inzibatı âmmeye, ahlâk ve hu
kuk kaidelerine aykırı olan hususları ne noterler 
tescil eder, ne de mahkemeler tasdik eder. 
Akitler ahlâka, âdaba ve kanuna mugayir olur
sa bu gibi akitleri tasdik edecek ne Devlet mü
essesesinde bir noter ve ne de bundan dolayı hu
sule gelen ihtilâfı halledecek mahkeme vardır. 

Şimdi, kanunun bu maddesiyle, Heyeti Ce-
lileniz; bu memlekette ihtiyarlık sigortasını te
sis ettikten ve işçilerin bu ihtiyacmı sağladıktan 
sonra, onun istisnalarına doğru mevcut bir in
zibatı âmme müessesesinden hareket ederek gi
debilir mi, gidemez mi? Her ne kadar Yüksek 
Meclisin bu hususta hudutsuz salâhiyeti varsa 
da, böyle bir yola gitmemesi lâzımdır. Çünkü 
kendi iradesinin selbi hakikatan kanun yapmak 
hususunda Yüksek Meclisi tahdit etmiş bulun
maktadır. 

Meselâ, yine bir misal olarak kendi medeni 
hukukumuzdan bir kısım alayım: Şimdi bizim 
boşanma hukukumuza göre mahkemenin iki ta
raftan birisine yemin teklifine hakkı yoktur. 
Boşanma hukuku mevzularında iki taraftan 
biri delil ibraz edemediği takdirde boşanmanın 
varit olup olmadığı hakkında diğer tarafa ye
min teklif edemez, hâkim bu yolda tatbika gi
demez. Bu bakımdan memleketimizin kendi ih
tiyacını temin edecek, ileri memleketlere, Av
rupa memleketlerine uymak maksadiyle birinci 
defa müzakeresini yapıp vücuda getirdiğimiz 
bu kanunun bu şekilde tâdili ile yine millî ban
kaların sermayeleriyle teşekkül eden emekli 
sandıklarının lâalettâyin Ticaret Kanunu hü
kümlerine göre sigorta mahiyetinde olmasının 
kabulü cihetini derpiş etmiş bulunuyoruz. Son
ra sayın arkadaşlar; bu birinci müzakeresi ik
mal edilmiş olan kanun; doğrudan doğruya 
sermayedar bir zihniyetten mülhem olarak, Dev
letin kefaleti altında bulunan sandıktan şu şu 
müesseseleri ayırmak bakımından da bir imti-
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yaz tesisi halinde bulunuyor. Bu müesseseler, 
yüzde dört hesabiyle ihtiyarlık sigortasına ver
mekle mükellef oldukları primi kendi kasala
rında alıkoyup tamamiyle bir imtiyaz sahası 
husule getirmiş oluyorlar. Bizim memleketi
mizde lâalettayin müesseselere veya şahıslara 
imtiyaz tesisi hakkında kanun £ikmıyacağı 
mevzuubahis edildiği cihetle bu noktayı da na
zarı dikkate alacağınızı ümit ediyorum ve söz
lerimi bu şekilde bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz, Ticaret Komisyonu Baş-
kanınmdır. 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI SAİD 
BAŞAK (Erzurum) — Efendim sözcümüz yok, 
onun için bendeniz söylemeye mecburum. (Tek
lif sahibidir söyliyemez sesleri) 

Teklif sahibi konuşamaz mı efendim? 
SAFFET GÜROL (Konya) — Komisyon na

mına konuşamazsınız. 
BAŞKAN — Efendim, elimizdeki Tüzükte 

buna ait bir sarahat yoktur. Yalnız değiştirge
ler üzerinde, değiştirgede imzası bulunan arka
daşlarla komisyon başkan ve sözcülerinin konu
şacaklarına dair bir şey vardır. Yani teklif sa
hibinin konuşup konuşamayacaklarına dair bir 
kayıt yoktur. Bu itibarla Meclisi Âli nasıl ten
sip buyurursa o şekilde hareket ederiz. 

Binaenaleyh bu mevzuda konuşmasını kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun Said Bey. 
SAİD BAŞAK (Erzurum) — Çok teşekkür 

ederim arkadaşlar. 
Muhterem arkadaşlarım; birinci müzakeresi 

bitmiş olan ve aynen kabul edilmiş bulunan tek
lifimin ikinci müzakeresinde verilen üç imzalı 
değiştirge muhtevası hakkındaki mütalâama 
geçmeden evvel bu hususta söz almış bulunan 
arkadaşlarıma ve sayın Bakana cevap verece
ğim. 

Sandıkların Ticaret Kanunu çerçevesine gi
ren bir sigorta hükmünde olmalarını teklif edi
yorlar. Sebep de; Medeni Kanuna göre bunlar 
tesis olamazlarmış, yanlış kurulmuş, olduğun
dan bahsettiler. Halbuki Medeni Kanun tesis
lerin nasıl kurulacağını izah etmiş, hâkimin tet
kik ve tasdikmdan sonra hükmi şahsiyet izafe 
etmiştir. Mevcut tesislerde Cumhuriyet hâkimi
nin ince tetkikmdan geçmiş ve Medeni Kanuna 
uyarlığı görüldüğü için kabul ve tasdik edil- | 
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I mistir. Hâkimlerin kanuni hükümler dairesinde 
I hükmi şahsiyet tanıdıkları bu tesisleri, velev 
I teşriî yoldan bile olsa tanımamak, hukuk ni

zamımıza, hukuk Devleti prensibimize açıkça 
muhaliftir. 

2. Bu tesislerin iflâsından bahsedildi. 
Arkadaşlar, bu tesisler kaidei iflâsa tâbi de

ğildir. İflâsın kimler hakkında tatbik edileceği 
I kanunlarımızda tasrih edilmiştir. Kaldı ki te

sisler hükümleri dikkatle incelenirse muayyen 
zamanlarda yapılacak akturya hesapları ile te
sis mükellefiyetlerinin değiştirilmesi derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. Nitekim çıkacak açık
ları bankalar tanzim etmekle mükelleftir. Bunu 
taahhüt etmişlerdir. Halbuki ne T. C. Emekli 
Sandığında ne de İhtiyarlık Sigortasında böyle 
bir kayıt yoktur. 

3. Bu müesseselerde dâhil olanlara Devlet 
Emeklilik Sandığı veya ihtiyarlık sigortası ile 
ilgili bir vazifeye gitmeleri halinde sandıktaki 
müktesep haklarının da birlikte devredilmesi 
teklif edilmektedir. Evvelâ hemen arzedeyim ki, 
bu, teknik bakımdan imkânsızdır. 

Nitekim ki Devlet Emekli Sandığı ile alâka
lı bir memurun, bir vatandaşımız İhtiyarlık Si
gortası mevzuu ile ilgili bir vazifeye geçerse 
acaba sandıktaki hakları ile birlikte mi geçi
yor? Bilmukabele sigorta ile ilgili bir vazifeden 
Devlet hizmetine geçenler ne oluyor? Mevzuu
bahis kanunlar tetkik olunursa böyle bir hüküm 
yoktur. 

4. Teminat altına almak keyfiyetine ge
lince, bu husus mevzuubahis olamaz. Çünkü 
İhtiyarlık Sigortası için de Devletin kefalet 
edeceği hakkında sarih bir kanun hükmü yok
tur. 

5. Bilmedikleri hükümleri kabul etmek 
keyfiyetine gelince; aylardan beri komisyonlar
da görüşülürken arkadaşlarımız nerede idiler? 
Her kanun alâkalı komisyonlarda inceden in
ceye tetkik ve münakaşa ediliyor. Eğer kanun 
yapma müessesesi olarak işler yalnız umumi he
yete inhisar ederse buradan hiçbir kanun çı
kartmaya maddeten imkân kalmaz. (Doğru ses
leri). 

6. Sayın Namık Gedik arkadaşımızın da 
üzerinde durduğu, umumi heyetinizin de alâka 
ve dikkatini celbettfği bir hususu açıklamak 
isterim. Mevzu : Bu müesseselerde 5 sene ve 
daha az çalışanlara bir hak tanınmaması key-
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fiyeti idi. 10 sene hizmet görenlere de, kendi 
tâbirlerince, % 4 faizle kendi paralarının iade 
edileceğini söylediler. 

Arkadaşlar, Emekli Sandığında beş sene 
hizmet görenlere hiçbir şey verilmiyor. 10 
sene hizmet görenlere de ancak faizsiz kendi 
parasını'veriyor. Bu arkadaştan rica ederim, 
Emekli Sandığının 28 nci maddesiyle, İhtiyarlık 
Sigortası Kanununun 9 neu maddesini tetkik 
etsinler. 

Sayın bakan da bir'hususa dokundular; Me
deni Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan 
bu tesislerin kâfi bir teminat olmadığını söy
lediler. Müsaadeleriyle tesis veya sigortanın, 
-hattâ Emeklilik Sandığının tesis hesaplarını 
görmeden kifayetsiz kararını vermelerini hay
retle karşıladım. 

Mevzuubahis tesisler, evvelce de arzettiğim 
gibi, beş seneden beri teknik hesap ve plân
ların yapılmasını âmirdir, bu hesaplar alâkalı 
bankalarca yapılmıştır. Alâkalı memurlar bu 
yüzden ısrarla, kendi sandıklarından çıkmamayı 
rica etmişlerdir. 

Şimdi soruyorum; ihtiyarlık sigortasının 
böyle bir plânı yapılmış mıdır ki, bu plân ya
pıldıktan sonra, ancak o zaman, bu sigortanın 
tasfiyesi mevzuubahis olabilsin1? 

Sayın Bakan; bir hususta dikkatle durdu. 
Buraya girebilecek memurların heyeti sıhhiye 
raporlariyle girmesi icabettiğini ve bu yüzden 
gireceklerin teminat altına almmıyacaklarını 
işaret buyurdular. Af buyursunlar, ben bunu 
anlıyamadım.. Bu m'emlekette her hangi bir iş 
yerine girmek için, mektebe gitmek için hattâ 
bakkal dükkânı açmak için rapor isterler. 
Eğer bunda sakatlık mevzuubahis ise, haksız
lığı tamir için lütfen kendileri kanun getir
sinler. 

Yaş keyfiyetine gelince; bunun üzerinde de 
durdular. Yalnız şunu işaret etmek isterim, 
Tekaüt Sandığı Kanununun 12 ve 125 nci mad
delerini lütfen tetkik buyursunlar. Sayın Ba
kan 3008 sayılı Kanunun fikir işçilerini istih
daf etmediğini, fakat tatbikatta içtihatlar, ban
kada çalışan arkadaşları da tâyin şümulüne al
dığım söylediler. Şu halde bakanla aramızda 
bir fikir birliği var. Arkadaşlar, nitekim ilk 
kanun teklifim bu yolda idi, fakat, sayın ba
kanlığın alâkadar mümessilleri benden rica 
ettiler, çok şümullü olacaktır buyurdular ve 
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I benim teklifi kanuni mi, bir madde hariç, ken

dileri getirdiler. Ben sadece bu geçici maddeyi 
ilâve ettim. Şimdi ele aMıkları bu maddenin 
bir fıkrası vardır ki, ben anlıyamadım. Kendi
leri izah -etti. Tekaüt olmuş bir vatandaş İşçi 
Sigortalarının şümulü dâhiline girerse bundan 
para kesilmemesi için yapılmış, dediler. Bina
enaleyh komisyonda Hükümet olarak, mümes
silleriyle hemfikir olarak yeni bir kanun yara
tılmasının istenmesini anlıyamadım. 

Şimdi gelelim asıl birinci değiştirgenin muh
tevasına. Arkadaşlar, bu gerek hukuk ve ge
rekse kanun tekniğine uygun değildir. 

Kanun tekniğine muhaliftir çünkü; de
ğiştirgenin ikinci fıkrası kanun tekniğine hiç 
uymamaktadır. Bir taraftan ihtiyarlık Sigor
tasının uygulanmıyacağı müesseseler olarak bu 
bankalar ithal edilirken, diğer taraftan da 
«Adı geçen tesislerin İhtiyarlık Sigortası Ka
nununa her veçhile ilgili kalması ve malî ih
tiyacı karalaması şartiyle İşçi Sigortaları Ka
nununun kefaleti altına konmuştur.» fıkrasiy-
le tamamiyle zıt ve mühim bir hüküm ilâve 
edilmektedir. 

Hukuk prensiplerine de muhaliftir. Çünkü; 
değiştirgenin birinci fıkrası hukuk telâkkisine 
ve prensiplerine uymaz. Medeni Kanunun şü
mulüne giren ve hâkimin tetkik ve tasdiki ile 
hükmi şahsiyet iktisap eden bir tesis, ticari 
bir teşekkül olarak, Ticaret Kanunu çerçevesi 
içinde bir sigorta şirketi olarak telâkki ve 
mütalâa edilemez. Mahiyeti ticari olmıyan bir 
teşekküle ticari vasfını vermek hem hukuk te
lâkki1 erine hem de vakıalara uymaz.' Binaena
leyh birinci değiştirgenin reddi zaruridir. 

İkinci değiştirgeye gelince: Bunda arkada
şımız Halûk Şaman'm sözlerine karşı bir esasa 
işaret edeceğim. Bir imtiyaz yoktur arkadaşlar. 
Kanunun metni sarihtir. İki bankayı yazmıyor, 
bu hususta bir sarahat yoktur. Ancak itiraf 
etmek lâzımdır ki, ya^ ız iki bankayı kabul 
ediyor. Bu bankaları yalnız Barem Kanunu in
hisarı altına almıştır, öteki bankalara imtiyaz 
vermemiş, buradaki tarz hukuklarının siyaneti 
bakımından tahakkuk etmiş. Yoksa başka mâ
nada telâkki edilmemesini, çok rica ederim. 

Binaenaleyh tekrar ediyorum. İkinci şey 
üzerinde şahsi mütalâam yoktur. Rey yüksek 
Heyetinizindir. Birinci değiştirgenin reddiyle 
ikinciye başlanmasını rica ederim. 
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BAŞKAN — Doğan Köymen. 
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Aziz ar

kadaşlarım; bugün üzerinde durduğumuz mev
zu çok mühimdir. Bununla bu memlekette bâzı 
imtiyazlara doğru giden bir yol açılacaktır. 
Bu nokta üzerinde, elimden geldiği kadar, va
ziyeti dikkatinize arzetmeye çalışacağım. 

Aziz arkadaşlar, arkadaşımız Said Başak 
dediler k i ; sandığın 5 seneden beri teknik 
plânları yapılır ve açıkları bankaca kapatılır. 
Böyle yapılmıyor arkadaşlar, açıklar üyelere 
tahmil ediliyor. îşte statü buradadır. 

Aziz arkadaşlar; huzurunuzda müzakeresi 
yapılan kanun teklifi, îş ve Ticaret Bankala
rını İhtiyarlık Sigortası Kanunu dışında tut
mak hedefini güdüyor. Bu bankalarca, memur
ları için tesis edilen emekli sandıklarına üye 
olanlara temin edilen hakların berikinden daha 
üstün olduğu mucip sebep olarak ileri sürül
müştür. 

Ticaret Komisyonu, bu mucip sebepleri kâfi 
görmüş olacak ki teklifi kabul etmiş, Çalışma 
Komisyonu Sosyal sigorta vahdetini bozucu 
mahiyette görerek reddetmiştir. 

Birinci müzakeresinde teklif hakkındaki 
görüşlerin tamamiyle vuzuh kesbettiğine kaani 
değilim. Bugün maddeler üzerindeki ikinci gö
rüşmede de aydınlatılması lüzumlu çok mü
him noktalar bulunduğuna kaaniim. 

Karşımıza bir tesisle çıkıyorlar. Medenî 
Kanun hükümlerine göre vücut bulduğu iddia 
edilen ve bu tesislere hâkim olan maksat ve 
ruhun ne olduğu bilinmeden bizden kanun isti
yorlar. Evet, bilinmeden diyorum. Çünkü, Yük
sek heyetiniz namına vazife gören ihtisas ko
misyonlarının ele aldıkları meseleleri etraflıca 
tetkik etmeleri lâzımdır. Biz Çalışma Komis-
yolunda bu işi hakkiyle yapamadık ve lüzum 
da görmedik. Çünkü komisyon, prensip olarak 
böyle bir imtiyaz tanıma yoluna gitmedi ve 
teklifi reddetti. Fakat Çalışma Komisyonun
dan önce meseleyi tetkik eden ve teklif lehine 
karar veren Ticaret Komisyonu, bu tesis hak
kındaki statüleri tetkik etmişlerde mi böyle 
bir karar vermişlerdir? işin düğüm noktası bu
radadır. Eğer tetkik etmişlerse bizi de haklı 
olarak ikna etsinler. İncelemeden bir karara 
varmışlarsa bizi mazur görsünler. 

Muhterem arkadaşlar, teklifin müzakeresi 
yüksek heyetinizce ele alındıktan sonra bu te-
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sisleri nizamlıyan hukuki esasları, sosyal emni
yet prensiplerini tetkik ederek huzurunuza ge
tirmek bize vazife ve vicdan borcu oldu. Çün
kü teklif bu bankalarda ve ortaklıklarında 
çalışan binlerce münevver banka memurunu 
ilgilendirmektedir. Bu bankalardan birine ait 
emekli sandığı tesis statüsünü alıp okumak im
kânını bulduk. 

Bu tesislere hâkim olan ruh ve zihniyetin, 
aldanmıyorsam, uğrunda mücadele ettiğimiz 
hürriyeti, hukuk mefhumunu zedeler tarafları 
vardır. Bâzı misaller arzediyorum. 

1. Tesise üye olmak için 20 yasandan aşa
ğı 30 yaşından yukarı olmamak şarttır. Bunun
la beraber tam teşekküllü bir hastane heye
tinden sağlık raporu lâzımdır. Madde 5 

2. Bu şartları haiz olmıyan memurlar te
sise üye olamazlar. Ancak bir biriktirme san
dığına girmeye mecbur tutulmuşlardır. Mad-
do 59. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, tesis adı verilen 
sözde sosyal emniyet düzeni, daha ilk adımda 
memurları iki grupa ayırmıştır. Genç, sağlam, 
iyi ve uzun vadeli iş randımanı vereceklerine 
güvenilenleri emeklilik sandığına, , bu vasıflan 
haiz olmıyanları da biriktirme sandığına bağla
mıştır. Yani işine gelene emeklilik hakkı tanı
mış, gelmezse bu haktan mahrum etmiştir. 

> Dahası var. Tesisle ilgilendirilen memurlar 
da iki sınıfa ayrılmıştır. Şöyle ki, emekli aylı
ğını haketme müddetini doldurmadan kendi is
tekleri ile çekilen veya bankaca çıkarılan tesis 
üyeleri bu tesisin üyesi olmak haklarını kaybe
diyorlar, Ancak tesis üyeliği sıfatı ile en az on 
sene çalışan memurlardan, Banka İdare Meclisi
nin tensibi ile, Devlet veya İktisadi Devlet Te
şekkülleri kadrolarında yüksek dereceli bir gö
reve tâyin edilmek veya Milletvekili seçilmek 
suretiyle bankadaki görevlerinden ayrılanlar iş
tirak hisselerini ödemeleri şartiyle tesisdeki hak
larını ve alâkalarını muhafaza ediyorlar. 

SUAT BAŞOL — Bravo. 
DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Bunun 

ifade ettiği mânayi Yüksek Heyetiniz şüphe
siz takdir etmektedir. Bu bankalar kazanç esa
sına göre kurulmuş hususi şirketler olduklarına 
ve âmme hizmeti görmediklerine göre ni
çin, Devletin veya İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin yüksek mevkilerinde vazife alanlarla, 
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Milletvekili seçilenleri tutuyor da; bu mevkilere 
ulaşamamak bahtsızlığına uğrıyanlara hak tanı
mıyor. Bu sualin izahı çok güçtür, ben bundan 
hakikaten acı ve elem duymaktayım. 

Bence demokrasinin ruhu, bu memlekette 
hiçbir ferde, zümreye, veya müesseseye, her ne 
suretle olursa olsun, ne fikren, ne de fiilen as
la imtiyaz tanımamalıdır. Çünkü imtiyaz bün
yesi içinde Hükümet kurar, haklara, sosyal da
yanışma ruhuna, içtimai adalet fikrine yer ver
mez. 

Şimdi size bu tesis statüsünden birkaç madde 
okuyacağım. 29 ve 30 ncu maddelerin muhtevi
yatı hulasaten şudur: Bu tesisde beş sene çalı
şan vatandaş ayrıldığı zaman hiçbir hakka sahip 
olmuyor. 15 sene çalışıp da kendi arzusu ile ay-
rılırsa yalnız kendi hesabına ödediği prim ken
disine iade ediliyor. 

Şimdi arkadaşlar; memurları da iki grupa 
ayrılmıştır : 

1. Tesis içinde bulunanlar, bilhassa Devlet 
dairelerinde bulunan yüksek dereceli memurlar, 
yüksek vaziyet arzederler; bir de bunların geri
sinde kalanlar... Bunlar yekdiğerinden ayrı tutul
maktadır. Bir de hiç sandığa girmiyenler var. 
Bunlar da doğrudan doğruya bir biriktirme san
dığına girmeye mecbur tutulmuşlardır. Bu bi
riktirme sandığına mukadderatları bağlanmış
tır., Emeklilik hakları yoktur. 

Bu maddelere göre çalışanların hürriyetleri 
gasbedilmiştir. Bu memlekette vatandaş iş hür
riyetlerine, müktesep haklarına sahip olmalı
dır. Yoksa ihtiyaçlara hâkim olan zaruretlerin 
tesiri altında kalanlara ya hürriyetini, ya mük
tesep haklarını feda edeceksin, denmemelidir. 

Arkadaşlar, bu statüde enteresan şöyle bir 
hüküm de vardır. Şimdi açığa geliyorum. 

Tesis üyeleri, sandıkta meydana gelecek 
açıkları kapamak mükellefiyeti altındadır. Açı
ğın kapanması için iştirak hisseleri bir misli 
arttırılmaktadır. Açık kapanmazsa sandık, üye
lere karşı olan taahhüdünü % 5 nispetinde in
dirmektedir. Bu açığın mevcudiyeti veya san
dığın servet fazlası beş senede bir yapılacak 
teknik plâna göre anlaşılacaktır. Bu vaziyete 
göre açığı kapamak için tesis üyesinin yapacağı 
fedakârlık iştirak hissesinden başka % 10 dur. 
Fakat bu, ne kadar devam edecektir. Kaç ay, 
kaç sene, müddet belli değil. Yalnız her beş 
senede bir teknik plân yapılacağına göre bu 
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munzam mükellefiyet beş sene devam edecek
tir. 

Madde : 18 : 
Diğer taraftan emeklilik aylığı veya tazmi

natı dolayısiyle memurla üyesi bulunduğu tesis 
yönetim kurulu arasında ihtilâf çıkarsa son ve 
katî karar mercii bankanın idare meclisidir. 
Hakkınızı aramak için bütün kanun yolları ka
palıdır. 

Sözün kısası, bu statü baştan aşağı bir esa
ret vesikasıckr. Hükümetin teftiş ve murakabe
sinden, her türlü himayesinden mahrumdur. 
Hükümet içinde hüküm süren imtiyazlı bir te
sistir. 

Eğer Medeni Kanun böyle tesislerin vücu
duna imkân veriyorsa Büyük Meclis ve onun 
Hükümeti süratle bu kanunu ıslah etmelidir. 
Tatbikatta hata varsa, bu tesisler mutlaka Hü
kümetin teftiş ve murakabesi altına alınarak 
hayatları, sarfedecekleri emeklere bağlı insan
ların hak ve hürriyetleri korunmalıdır. Kanun 
teminatına bağlanmıyan haklara daima tecavüz 
edilmiştir. 

Aziz arkadaşlar, sözlerimi bitiriyorum. Tek
lif kabul edilirse bir esaret vesikası kanunla 
tahkim edilmiş olacaktır. Bizim tadil teklifi
miz de kabul edilirse, ki meselenin iyice tetkik 
edilmesi noktasından bunu da kâfi görmüyo
ruz, tesiste üye olan binlerce münevver insan 
hak ve hürriyetlerine kısmen kavuşmuş olacak
lardır. 

Yok, Yüksek Meclisçe hepsi kifayetsiz görü
lüyorsa, ki bence doğrusu da budur, teklifin 
yeniden incelenmesi için Çalışma Komisyonuna 
iadesine karar verilmesi yerinde olacaktır. Tak
dir Yüksek Heyetinize aittir. 

Teklifin komisyona iadesi hakkında bir de 
önerge veriyorum . 

BAŞKAN — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim, 

affmızı dilerim, tekrar huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Said Başak arkadaşımın ifadatma bâzı sebep
lerle bâzı cevaplar vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim değiştirge üzerinde 
konuşacaksınız. Esasa giremezsiniz. Konuşma 
mevzuu değiştirgedir. Bunun haricinde esasa 
girmeyin, çok rica edereim. Sual cevap şekline 
girmesin. 
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CEVDET SOYDAN (Devamla) — Değiştir

ge üzerinde konuşuyorum. Reis Beyefendi, mü
saade buyurun. 

Said Başak arkadaşımız tesisten bahsettiler. 
Kanunu Medeni ahkâmına göre tesis, vakıf ne
vinden olan muamelelere münhasırdır. Vatan
daşları bu hususta icbar etmeye imkân yoktur. 
Ya bir hayır müessesesi için, yahut şu veya bu 
iş içindir, bizim Kanunu Medenimizdeki hüküm 
budur. Ondan sonra, bu müessesenin de mura-
rabe sistemleri vardır. Hangi murakabe siste
mine girecek, evkafa mı, beeldiyeye mi, bağla
nacaktır? Bir âmme müessesesine bağlanması 
hususu vardır. Yoksa, îş Bankası gibi hususi 
sermaye ile teessüs etmiş müesseseler tesis vücu
da getiremez. Bizimki kanıuı tekniğine muvafık 
değilse kendilerininki de hukuk icabına aykırı
dır. Ancak sigorta olması lâzımdır ki, bu tak
dirde de Ticaret Kanunu hükümlerine girer. 

Şimdi arkadaşlar, Said Başak arkadaşımı
zın husule getirdiği gediğin mânasını tebarüz 
ettirmek için biraz daha izahat vermek mecbu
riyetindeyim. îş Bankası, Ticaret Bankası man
zumelerinde bir gedik açılıyor. Tekmil koope
ratifler bir federasyon kursalar ve deseler ki : 
Biz kooperatif mensupları, ihtiyarlık sigortası 
için şu tarihte çıkan şu kanuna müsteniden bir 
tesis vücuda getirdik, o zaman ne olacak? 

SAFFET GÜROL (Konya) — Derhal bir 
kanun gelir. 

CEVDET SOYDAN (Devamla) — Gelemez 
efendim. (Gelir sesleri). Matbaalar ve diğer 
teknisiyenler gelse ve kooperatiflerin istedikleri 
aynı şeyi isteseler ve deseler ki: Filân filân mü-
seselere o hakkı verdiniz, bize de aynen veriniz, 
bu suretle ihtiyarlık ve emeklilik sigortalarını 
ayakta tutmaya imkân var mıdır? Yani bu ar
kadaşımızın bu teklifini bir imtiyaz olarak ka
bul etmiyecek miyiz? (İmtiyaz yok sesleri). Na
sıl yok, bu imtiyaz değil de nedir? 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı muhave
re etmeyin ve hatibin sözünü kesmeyin. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — imtiyaz 
yaratmak istiyenler pek âlâ yaratabilirler. Fa
kat arkadaşlar, eğer imtiyaz yaratmak istiyor
larsa bilsinler ki, bundan sonra Türkiye'de ne 
ferde ne de cemiyete imtiyaz yoktur. (Alkışlar, 
brova sesleri). Burada sizin veya başkasının 
değil, milletin arzusu yerine getirilir. 

Arkadaşlar bunun için bir de önerge takdim 
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I ediyorum, bu önergemde tasarının tekrar Ça

lışma Komisyonuna havalesini ve Adalet Komis
yonundan da geçirilmesini istiyorum. Bunun 
sebebi 

BAŞKAN — Önergeniz okunduğu zaman 
'söylersiniz bunları, henüz önergenizi okutmadım. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Verilen öner
genin okutulmasını rica ederiz. 

BAŞKAN — Halûk Şaman. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, meselenin aslı bankaların îş Kanu
nuna tâbi olup olmadığı keyfiyetidir, ve bütün 
ihtilâfın mebdei de oradan çıkmaktadır. Haber 
aldığıma göre sayın bir arkadaşımız, İstanbul * 
Milletvekili Bedri Nedim Göknil, İş Kanunu-

I nun bankalara tatbik edilmesi lâzımgelip gelme
diği hakkında bir yorum isteğiyle Başkanlığa 
müracaat etmiş bulunmaktadır. Elbetteki Baş
kanlık bu yorum isteğini komisyona havale 
edecektir. Gerek Said, Başak arkadaşımızın ka
nun teklifi ve gerekse bizim değiştirgelerimi
zin ve benim değiştirgem de dâhil olduğu halde 
hepsinin birden komisyona tevdii, zannediyo
rum ki, daha muvafıktır ve mesele de bu suret
le halledilmiş olacaktır. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Bu konu üzerinde başka söz 
alan yok. Şimdi verilmiş Önergeleri sırasiyle oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci müzakeresi bugünkü gündeme alın

ın 17 bulunan «5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası 
Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanun» teklifinin 1 nci maddesinin 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini saygıla
rımla arz ve teklif ederim: 

Madde 1. — 5417 sayılı İhtiyarlık Sigor
tası Kanununun (2) nci maddesi şu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bu kanun hükümleri aşağıda 
yazılı kimseler hakkında uygulanmaz. 

a) Kanunla kurulu emeklilik sandıklariyle 
ilgilendirilen'er ve bir kanuna dayanılarak te
kaüt veya maluliyet aylığı bağlanmış olanlar; 

b) İş Kanununun 8 nci maddesinde yazılı 
süreksiz işlerde çalışanlar; 

c) Yılın her hangi bir devresinde tam veya 
fazla faaliyette bulunup öteki devrede büsbütün 
faaliyetten kalan veyahut faaliyetini azaltan 
mevsimlik işlerin yılda hiçbir zaman 200 gün 
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çalışmayı gerektirmiyen ve Bakanlar Kurulu 
karariyle belirtilmiş bulunan kısımlarında çalı
şan işçi ve hizmetliler; 

ç) Medeni Kanun hükümlerine uygun şe
kilde tesis edilmiş veya bundan sonra tesis edi
lecek olup mensuplarına bu kanunla sağlanan
lardan üstün hak ve menfaatler temin ettiği, 
Maliye ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarınca 
tasdik olunan millî bankaların emekli sandı k-
lariylo ilgilendirilmiş olarak çalışan memur, 
müstahdem ve işçileri. 

Bursa Milletvekili 
Halûk Şaman 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Efendim; usu
len bunun komisyona gitmesi lâzımdır. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun. Evvelâ de
ğiştirgelerin nazara alınıp alınmadığını reyini-
zo arzedeyim. önerge ona göre komisyona gider. 

Şimdi Halûk Şaman arkadaşımızın değiştir
gesini reyinize arzediyorum. Bu değiştirgenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
îkinci müzakeresi yapılmakta olan 5417 sa

yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
ait tasarının adı geçen maddesinin (Ç) bendine 
aşağıda yazılı fıkraların ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 
Aydın Milletvekili Ankara Milletvekili 

Baki ökdem Cevdet Soydan 
Giresun Milletvekili 

Doğan Köymen 

Ancak bu kanunla vücutları kabul edilen te
sisler Ticaret Kanunu çerçevesi içinde kalan si
gortalar hükmünde olup bunlara kayıtlı olmak 
mecburi değildir. 

Keza adı geçen tesis ihtiyarlık Sigorta
sı Kanununa her veçhile bağlı kalmak ve 
malî ihtiyacını karşılamak şartiyle îşçi Sigorta
ları Kurumunun kefaleti altına konmuştur. 

Ve bu müesseselere dâhil işçiler, memurlar 
ve müstahdemler gerek Emekli Sandığı ve ge
rekse ihtiyarlık Sigortası kanunları hükmüne 
giren iş yerlerine girerlerse müktesep hakları 
girdkleri müesseselere devredilir. 

BAŞKAN — Efendim, bu değiştirgenin dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... De
ğiştirgenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
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-(Oylar mı sesleri) Rica ederim efendim, değiştir
ge dikkate alınmamıştır. 

Diğer önergeler değiştirgelerin dikkate alın
ması takdirinde komisyona havale edilmesine 
mütedairdi. Bu itibarla bu önergeleri okutmıyo-
rui. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Usul hak
kında. » 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim; 

Ortaya kendiliğinden bir usul meselesi çıktı. Ma
kamı riyaset, tâdil teklifleri, nazarı dikkate alın
madığı için komisyona gitmelerine lüzum kal
madı, buyurdular. Esasen heyeti umumiye tadil 
tekliflerini nazarı itibara alsaydı zaten komis
yona gitmesine lüzum kalmıyaeaktı. Binaenaleyh 
makamı riyasetin bu muamelesi usule uygun ol
madı. 

ikincisi; reylerin sayılmış olması lâzımdı. Sa
yılmadan doğrudan doğruya Makamı Riyasetçe 
tamam denmiştir. Bu ciheti de nazarı dikkatini
ze erzederim. 

BAŞKAN — Makamı Riyasetin burada bir 
menfaati yoktur. Buradan görüyoruz. Olanı ol
duğu gibi size arzetmekle mükellefiz. Değiştirge
ler nazarı dikkate alınmadı. Burada Riyasetin 
bir kabaheti yoktur. 

ikincisi şimdi verilmiş önergeler vardır. Bu 
önergeleri okuyup reye koyacağız. (Neyi koya
caksınız sesleri) 

Komisyona iadesini tabiî, yeniden tetkiki için. 

B. M. M. Başkanlığına 
ikinci müzakeresi yap lan ihtiyarlık Sigortası 

Kanununun tadileri ile birlikte, Çalışma ve Adalet 
komisyonunca incelenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Zonguldak Balıkes'r 
C. Soydan S. Başol M. Tuncay 

Başkanlığa 
ihtiyarlık Sigortası Kanununun şümulü dışına 

çıkarılmak istenen millî bankalardan birinin eli
nizde bulunan tesis statüsüne göre, bir imtiyaz 
mahiyeti mevcuttur. Kanun teminatından mah
rum olan bu teki'fin çal şma Komisyonuna hava
lesinin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Doğan Köymen 

Yüksek Başkanlığa 
ikinci müzakeresi yapılmakta olan kanun tek-
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lifinin ve bunun üzerindeki her iki değiştirgeniu 
menşei Bankaların îş 'Kanunu hükümerine tâbi 
olup olmadığı keyfiyetidir. Diğer taraftan îş Ka

nununun bankalara tatbik edilip, edilmemesinin yo
rumlanması yolunda başkanlığa bir önerge veril
miştir. Binaenaleyh gerek kanun teklifinin ve ge
rekse değiştirgelerin bu yorum teklifini ineel'yc-

* eek komisyona havalesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Saffet Gürol 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar-
kadaşlarrım, bir kanun teklifi geldi-, heyeti umu-
miyesi üzerinde müzakereler yapılcl', müzakere
ler kâfi görüldü ve kanun esas itibariyle kabul 
edilerek maddelere geçildi. Maddelerin birinci 
müzakeresi bitti, ikinci defa müzakeresi yapılır
ken iki değiştirge verildi. Bu değiştirgeler heye
ti aliye tarafından kabul edilmedi.. Eğer kabul 
edilseydi yapılacak iş, bu değiştirgelerle beraber 
teklifin komisyona iadesi lâz:mgelirdi. Bunlar 
kabul edilmediğine göre şimdi tek yapılacak iş, 
maddelerin müzakeresine devam ederek bitirmek
tir. 

Yalnız arzum şudur : Görüyorsunuz ki, arka
daşlar kanunun lehinde ve aleyhinde yeni yeni 
birtak m fik'.rler serdediyorlar. Sayın Başkan 
kanunu açık reye koysun, icabederse arkadaşlar 
kırm:zı rey verirler ve kanun reddedilir. Başka 
yapılacak birşey kalmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, bu nevi kanunların 
aç k oya arzedileceği hakkında İçtüzükte hüküm 
yoktur, onun için arzedemem. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Re'sen nazara 
alabilirsiniz. 

BAŞKAN — Nelerin .açık oya konulacağını 
Tüzük tasr"h etmiştir. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim, 

bu teklifin Ticaret Komisyonuna gitmesi sebebi 
anlaşılamamışt r. îşçi sigortaları, iş Kanununa 
taallûk eden bir konu olduğu halde Ticaret Ko
misyonuna gitmemesi lâzımdı. 

İkincisi; İhtiyarlık Sigortası Kanunu Ticaret 
Komisyonundan geçmediği halde Çalışma ko
misyonundan geçmiştir. Bu bakımdan oraya 
gidebilir, fakat İhtiyarlık Sigortası Kanunu ev
velce hangi komisyonlardan geçmişse şimdi ele bu 
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usulü takip etmesi lâzımdır ve zaten buraya ka
dar yapılan iş yanlışt r, müzakerenin baş tarafı 
yanlıştır, (önergeleri reye koyun sesleri) 

BAŞKAN —Reşad Güçlü arkadaşım da izah 
etti. Değiştirgeler nazarı dikkate alınsa idi' öner
geleri sıra ile okur, önergelerde gösterilen komis
yonlara havaleyi reyi âlinize arzederdim. Fakat 
değiştirgeleri kabul edilen hangi esaslar üzerin
den bu komisyonlara gönderelim. 

SAFFET GÜROL (Konya ) — Meclisi Âli, 
iki değiştirge kabul edilmediğine göre, eğer re
yini izhar suretiyle kanunun birinci müzakere-
sindeki metnini kabul etmiş olsaydı mesele yok
tu. Fakat umumi temayül gösteriyor ki ne de
ğiştirgeleri, yani tadili, ne de onun hilafım ka
bul etmemektedir. 

Binaenaleyh bu işi halletmek için, esasen 
Meclisi Âli Başkanlığı tarafından Çalışma Ko
misyonuna havale edilmiş bir takrir vardır. Bu 
takrir Bedri Nedim arkadaşımız tarafından ve
rilmiştir. Bunda; bankaların İş Kanununa tâbi 
olup olmadıklarının tetkiki ve bir tefsir kararı
na varılması istenilmektedir. Binaenaleyh umu
mi temayül, bu cihetin tetkiki mahiyetinde ol
duğuna göre, Çalışma Komisyonuna havalesi 
hakkında arzetmiş olduğum takririmin reye vaz'ı 
ile kabulünü arz ve.istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bedri Nedim Göknil arkadaşı
mızın yoruma mütadair olan önergesi yalnız bir 
komisyona değil dört komisyona havale edilmiş
tir bir. 

İkincisi; geçen defa Yüksek Meclisiniz Ça
lışma Komisyonu raporunu reddetmiştir, bunu 
da ıttılanıza arzederim. 

Reşad Güçlü buyurun. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar

kadaşlar; kanun teklifi nasıl birtakım usullere 
tâbi ise yorum isteme teklifi de usullere tâbidir. 
Mucip sebepleri zikredilecek, yazılacak, komis
yonlara gidecektir. Başkanlığa önerge vermekle 
yorum teklifinde bulunulamaz ve bu, oya konu
lamaz. 

BAŞKAN — Efendim, yine bir kere daha 
heyeti umumiyenin tensibine arzediyorum. 

Demin okuduğumuz önergeleri tekrar sıra-
siyle okuyarak tasvibinize arzedelim mi, etmi-
yelim mi? (Edelim sesleri, lüzum yok sesleri) 

Tasvibe arzedilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Tasvibinize arzedilmesi kabul edilmiş
tir... 
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Büyük Millet Mteclisi Başkanlığına 

İkinci müzakeresi yapılan İhtiyarlık Sigor
tası kanunlarının tadilleriyfce birlikte Çalışma 
ve Adalet Komisyonunca incelenmesini arz ve 
teklif ederiz; 

(Ankara Millet vekili Cevdet Soydan ve Zon
guldak Milletvekili Suat Başol ve Balıkesir Mil
letvekili Muharrem Tuncay'ın müşterek öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeyi tasvibinize arze-
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Teklif, Çalışma ve Adalet Komisyonlarına 
havale edilmiştir. (Alkışlar). 

2. '-*• Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'ntn, 
hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve 
emsali müessese ve yapüara yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkında kamın teklifi, ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (2/14) [1] -

BAŞKAN — Efendim, bu kanun teklifinin 
birinci maddesi komisyona gitmişti. Komisyon
dan rapor gelmiştir. Rapor okunacaktır. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN •—Rapor okunmuştur. 
MEHMET DAİM SÜALP (Sürd) — Söz is-

tiyorum rapor hakkmda.-
Saym arkadaşlar, Ağrı Milletvekili Celâl 

Yardımcı'nın, hastane, okul, park, meydan, cad
de, stadyum ve emsali müessese ve yapılara ya-
şıyan kişi adlarının konmaması hakkındaki ka
nun teklifinin ilk görüşmesinde bendeniz bi
rinci maddenin son fıkrasına itiraz etmiştim 
ye demiştim ki, aynı mealde bir teklif İstan
bul Milletvekili Sanı Ya Ver taraf ından yapıl
mıştı ve bu teklif Yüksek Heyetçe reddedil
mişti, İçtüzük hükümlerine göre reddedilen bir 
teklif bir sene geçmedikçe bir daha yüksek hu
zura gelemez demiştim. Bu teklifim üzerine 
incelenmek üzere komisyon raporu Adalet Ko
misyonuna iade edilmişti. Şimdi yüksjjk huzu
runuzda okunan raporda Celâl Yardımcı 'nın 
teklifiyle Sani Yaver'in teklifi arasında bir mü
nasebet bulunmadığı neticesine varılmış ve ra
por o yolda tanzim edilmiştir. Şimdiki mâruaa-

[1] 71 e ikinci ek Basmayanı Tutanağın so-
nundadır, 
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tımr uzun uzadıya zihinleri yormamak için 
meseleyi basite irca etmek ve bir iki mukayese 
ile bu iki teklifin bir olduğunu yüksek ıttılaı
nıza arzetmekten ibarettir. Takdir Yüksek He
yetinize aittir, 

Sani Yaver'in teklifinin birinci maddesini 
okuyorum: «Yeniden bastırılacak kâğıt ve ma
denî paralarla, tahvil, çek, pul vesaire bilû
mum evrak üzerine yalnız Cumhuriyetin Bani
si olan Atatürk'ün resmi...», diyor. Yani yal
nız ölmüş bir insanın resmi konacak, diyor. 
(yok sesleri). Bunun mefhumu muhalifinden şu 
çıkıyor: Yaşıyanların resmi konmıyacak. 

Şimdi Celâl Yardımcı'nın teklifini okuyo
rum : «Para ve pullarla benzeri şeylere dahi ya-
şıyan kişilerin ad ve resimleri veya bunların 
özelliklerini belirten yazı vesair işaretler konu
lamaz.* 

Sani "?%ver arkadaşımız diyor ki, basılacak 
paraya yalnız bir kişinin resmi konacak. Diğer 
teklifte deniyor ki, yaşıyanların resmi konmı
yacak. Yani ilk teklifte ölenin resmi konacak, 
yaşıyanların konmaz. Esasen ikinci teklifte de 
yaşıyanların resmi konmaz, denmektedir. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 
Efendim, Sani Yaver arkadaşımızın teklifi ga
yet açıktır. Para, pul ve tahvilât gibi kâğıt kıy
metlere yalnız ve yalnız Atatürk'ün resminin 
basılmasını ifcefclif ve ifade ediyor. O da, cum
huriyetin 'banisi olması itibariyle. 

Celâl Yardımcı arkadaşımızın teMifi ise 'büs
bütün başkadır, bu (mânada değildir. Diyor ki; 
yaşıyan kişilerin resmi, heykeli buraya, şuraya 
dikilmiyecek veya konmıyaçafctır. Bu iki teklif 
arasında katiyen hiçbir irtibat ve münasebet 
yoktur, ölen kimse bir kahramandır, Atatürk'
ten gayrı bir insandır, onun resmi de, heykeli 
de büstü de yapılabilir. O, millî vicdanın tak
dirine bağlı bir keyfiyettir. Binaenaleyh kati
yen bununla münasebeti yoktur, komisyon rapo
runun kabulünü rica ederim. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Efen
dim, zaten bu teklifin reddinin mucip sebebi 
sadece ve yalnız münalsebetten de ileri gelmiyordu, 
başka bir sebep de vardı. iSani Yaver'in teklifi 
reddedilirken denmişti ki : Meclisin bu hususta 
salâhiyeti vardır ve esasen mevcut bir de kararı 
vardır, Meclisin salâthiyeti dahilinde olduğun
dan, bu da. Meclisin kararı şümulü dahilinde 
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olduğu için Mr kanun mevzuu ölatmaz, denmişti. 
Yüksek Heyetinizin vardığı karar budur. Bu 
gibi şeyler bir kanun mevzuu olamaz düşüncesiy
le reddedilmişti. Binaenaleyh fou hal şimdiki 
teklif için de varittir, 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolü) — Mehmet 

Daim Süalp arkadaşımız Celâl Yadısncı'nın tek
lifinin sön kısmını okudular. O kısımda zahirî 
müşabehet olduğu için yukarki kısmı okumadılar. 
Şehir, kasaba, okul, hastane vesaire ve saire diye 
devam eder. Sadece kâğıtlardalki resim mesele
si değildir. İsim (meselesidir de ve sadece Ata
türk'ün resim meselesi de değildir, ölmüş, mil
lî vicdana malolmuş ve millî vicdanın kendisine 
ihtiram ve saygı gösterdiği kimselerdir. Bina
enaleyh arkadaşımızın noktai nazarı doğru de
ğildir, komisyon raporu doğrudur. Onun kabu
lünü rica ediyorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Esa
sen itirazım son kısma aittir. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun raporu
nu oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Komisyon raporu kabul edilmiştir. 

Şimdi önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Ağrı Milletvekili Bay Celâl Yardımcı'mn, 

(hastane, okul. park, meydan, cadde, stadyum ve 
emsali müessese ve yapılara) yaşıyan kişi adla
rının konmaması hakkındaki Kanun teklifinin 
1 nci maddesinin İçtüzüğün 108 nci maddesi ge
reğince fıkra, fıkra oya «konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Siird 
Mehmet Daim Süalp 

BAŞKAN — Bu hususta Meclisten karar it
tihazına lüzum yoktur. Teklif mucibince amel 
edeceğiz. 

Hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum 
ve emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi 

adlarının konmaması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Şehir, kasaba, ve köy meydan
larına ; okul, hastane, park, cadde, stadyum ve 
emsali yerlere veya bunların müştemilâtına, 
hiçbir suretle; yaşıyan kişilerin heykel ve büst
leri dikilemez ve namlarına anıt ve kitabe yapı
lamaz. 

1951 0 : 1 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Efendim; peşi

nen şurasını arzedeyim ki, ben şahsan bu kanu
nun tamamen aleyhindeyim. Fakat Meclisi Âli 
esas olarak kanunun görüşülmesini kabul ettiği 
için onun üzerinde durmıyarak bu kısma geçiyo
rum. Maddede şehir, kasaba, köy, foeydanlar, 
okul, hastane, park diye tahdidi bir şekilde zik
redilmiştir. Meselâ burada (köy meydanlarına) 
denildiğine göre bundan çıkan mâna bunlara ko
namaz ama sokak ismi olabilirlerdir, (önerge 
ver, « emsali »kelimesi var sesleri) O aşağıda, 
buraya girmiyor. 

BAŞKAN — Maddeye fıkra ilâvesi üzerinde 
verilmiş önergeler var, efendim. Okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin birinci fıkrasından sonra 

aşağıdaki fıkranın ilâvesini teklif ederim: Yu
karda yazılı işler bu kanunun neşri tarihinde 
yaşıyan adlara izafe edilmişse bunlar kaldırılır. 

Zonguldak Milletvekili 
M. Alakant 

T. M. Mecljsi Başkanlığına 
Kanunun birinci maddesine şu fıkranın ilâ

vesini teklif ederim: « Bu kanunun neşri tari
hinde berhayat olanlar hakkında, evvelce bu ka
nuna aykırı olarak yapılmış olan işler ve hey
keller Hükümet ve belediyelerce kaldırılacaktır.» 

Afyon Milletvekili 
Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ, okunan birin
ci fıkrayı reyinize arzedeyim. Ondan sonra da 
maddeye fıkra ilâvesine dair olan önergelerin 
dikkate alınıp alınmayacağını tasvibinize arze-
deceğim. 

Okunan birinci fıkrayı kabul edenler ... (Anla
madık bir daha okunsun sesleri). 

(Birinci fıkra tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bu fıkrayı reyi âlinize arzedi

yorum. Kabul edenler .. Lütfen ayağa kalksın
lar. 

Lütfen oturunuz efendim. 
Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... 

Efendim, arkadaşlarla ihtilâfa düştük. Lütfen 
oturun. 

Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar efen 
dim. (Ekseriyet yok, yoklama yapılsın sesleri). 

Ekseriyet var efendim, ekseriyet var rica ede
rim. Çok istirham ederim müdahale etmeyiniz, 
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ekseriyet vardır. Fıkrayı kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Oturunuz efendim Ka
bul etmiyenler lütfen, ayağa kalksınlar... Oturu-

-nuz efendim. Birinci fıkra kabul edilmemiştir. 
(Alkışlar). . 

BEŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) —Beis Bey, Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN.— Buyurun. 
BEŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar. 

kadaşlar; huzurunuza getirilen Kanunun heyeti 
umumiyesine şâmil birinci maddenin birinci 
fıkrası reddedildiğine göre diğer fıkralara geçil
memeğini arz ve teklif ediyorum. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 
Sayın arkadaşlarım, Meclisi Âli Mr mesele bir 
mevzu üzerinde dururken, onun evvelki duru
munu da esaslı olarak tetkik etmesi, gözden ge
çirmesi lâzımgeİir. 

Geçen birleşimde kanunun maddelerinin mü
zakeresine geçilip geçilmiyeoeği hususunda uzun 
boylu münakaşa edildi, kanunun metni, gerek
çesi, leh ve aleyhinde söylenen sözler göz önün
de tutularak, kanun maddelerinin müzakeresi
ne geçilmesine karar verildi. Şimdi o kararı
mıza tamamen tezat halinde bir karar vermiş ve 
dönmüş bulunuyoruz. Kanunu reddediyoruz. Şu 
hıöde bu temayüle teveccüh eden arkadaşların 
o fıkranın yerine kaim olacak bir fılcra getir
mesi lâzımdır. (Hayır sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, birinci' fıkra redde
dilmiştir. Sıra ile diğer fıkraları okuyup tasvi
binize arzedeceğiz. Diğer fıkralar da kabul edil
mezse heyeti umumiyesi reddedilmiş olacaktır, 
eğer diğer fıkralar kabul edilirse mesele yok
tur. İkinci fıkrayı okutuyorum: 

Yukariki fıkrada geçen yerlerle âmme hiz
metlerine tahsis edilmiş bina ve tesislere de ya-
şıyan kişilerin adı taküamaz. 

BAŞKAN — Okunan ikinci fıkrayı reyi âli
nize arzediyorum, Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü fıkrayı .okutuyorum: 
Para ve pullarla benzeri şeylere dahi yaşı-

yan kişilerin ad ve resimleri veya bunların özel
liklerini belirten yazı ve sair işaretler konu-, 
lamaz. -

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 
Ekseriyet yoîrtur; (Gürültüler) 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır efendim. Fık

rayı reyi âlinize arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddenin tümünü reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

MADDE 2. — özel ve tüzel kişilerin umumun 
kullanmasına terk ve tahsis ettikleri veya âmme 
menfaatine meydana getirdikleri her çeşit tesis
ler birinci maddenin hükmü dışındadır. 

Adnan Karaosmanoğlu ve Osman Şevki Çi-
çekdağ — Ekseriyet yoktur. 

BEŞAD GÜÇÎÜ (Seyhan) — Efendim bi
rinci madde reddedimiş olduğuna göre ve bu 
madde de (Birinci madde hükmü dışında) 
dendiğine göre ikinci maddenin reye arzedilme-
si sebebini anlıyamıyorum. 

BAŞKAN — Elimizde Tüzük vardır, madde
lerin sırası ile reye arzedilmesi lâzımdır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ {Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, Osman Şevki Çiiçekdağ arkadaşı
mız Meclisin bundan evvelki kararına ittiba 
edilmesi hususunda bir konuşma yaptılar. Ay
nı zamanda bütün kânunlar madde madde mü
zakere edildikten sonra heyeti umumiyenin de 
Meclisin reyine iktiran etmesi lâzımgeİir. Bu 
itibarladır ki Meclis bu kanun maddelerini te
ker teker kabul edip, sonunda heyeti umumi
ye üzerinde muvafakatini bildirmedikçe o ka
nun kabul edilemez. Bu itibarla bir kanunun en 
son olarak tümünün reye konmasının sebebi var
dır. Meclisin bugünkü çalışması İçtüzüğe aykı
rı değildir. (Bravo sesleri, ekseriyet var ses
leri). . 

BAŞKAN — Ekseriyet olmadığında ısrar 
eden arkadaş var mı? Yedi kişi ayağa kalkar 
da ekseriyet yoktur, derse yoklama yaparız 
efendim. 

(Befet Aksoy, Bekir Oynaganlı, Sıtkı Atanç, 
Osman Şevki Çiçekdağ, Cevdet Baybura, Mu-
hiddm özbefeli, Adnan Karaosmanoğlu ayağa 
kalktılar ve ekseriyet olmadığını söylediler.) 

BAŞKAN •— Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Açık oya arzedilen kanun ta

sarısına oy vermiyen 'arkadaşlar oylarını kul
lansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. " 
Açık oyun neticesini arzediyorum: 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde, 
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işgal edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması j 
hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasına 
(244) arkadaş iştirak etmiştir, (239) kabul, (3) 
ret, (2) çekinser oy verilmiştir. Nisap vardır, 
muamele tamamdır, 0239) oyla tasarı kanundyet 
halini almıştır. 

Efendim, yapılan yoklama neticesinde yeter
sayı bulunduğu anlaşılmıştır. (Alkışlar). 

Celâl Yardımcı 'nm kanun teklifinin tümünü I 
reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
in iy enler... Kabul edilmemiş, teklif reddedil
miştir efendim. (Alkışlar). 

3. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, Hasın Birliği Kanununun kaldırılması hak
kındaki 49 S 2 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sıyla dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (2/25") fi] 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyen var mı?.. 

SELİM RAGTP EMEÇ (Bursa) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Sayın ar

kadaşlar; bugün huzurunuza getirilen ve Basın 
Birliği Kanunu diye anılan mevzu, vaktiyle mev
cut olup o zamanki iktidar tarafından ilgasına 
karar verilmiş olan Basın Birliğinin geride ka
lan mevcudatını tasfiyeyi hedef tutan esasları 
değiştirici mahiyette bir mevzudur. O zaman 
mevcut iktidar Basın Birliğini lâğvettiği zaman, 
bunun, için esas iki maddelik bir mevzu ortaya. 
koydu. Biriyle Basın Birliğini lâğvetti, diğer 
bir geçici madde ile basın mensuplarından sarı 
kart hâmillerinin hukukunu diyanet eden bir 
esas koydu. Diğer maddeler bu kanunun tatbi
katına müteferri maddelerdir. Bu ilgadan son
ra muhtelif cemiyetler teşekkül etti ve bu ara
da Basın Birliğinin mevcudatının tasfiyesi mese
lesi, yahut aidiyeti meselesi ihtilâf mevzuu ol
du ; iş mahkemeye intikal etti. Taraflardan biri
ni İstanbul Gazeteciler Cemiyeti teşkil etti, bir 
diğer tarafını da ona mütenazır olarak teşekkül 
eden ve ismi de Basın Derneği diye anılan teşek- I 
kül teşkil ediyordu. Bu ihtilâfın mevzuu mah
kemeye intikal etti. Mahkeme bir tasfiye heyeti 
tâyin etti ve bu heyet çalışmaya başladı. 

[1] 171 sayılı basmayaza tutanağın sonun-
dadır. 

1951 6 : İ 
Bunun üzerinedir ki şimdi arkadaşımız Ba

hadır Dülger, tasfiye heyetinin işleri uzattığını 
ve o vakitki ilga kararında ve ayrıca mevcut 
kanun hükümlerinde tasfiye işinin kolaylıkla ya
pılmasını derpiş eden ahkâmın sarih olarak 
mevcut olmadığı iddiasiyle bunu kolaylaştıra
cak, yardım mahiyetinde bir tadil teklifini he
yeti âliyenize getirdi. Ve daha evvel de İçişleri 
Komisyonundan ve Adalet komisyonlarından 
geçti. Bu komisyonlardan bir tanesi lehinde, 
öbürü aleyhinde bulundu. İçişleri aleyhindedir. 
Adalet Komisyonu lehindedir. Adalet Komisyo- , 
nu lehinde noktai nazar ileri sürmüştür. Bittabi 
heyeti âliyeniz bu işte hakem olacaktır. Karar 
bininotice onun iradesini izhar etmesiyle tecelli 
edecektir. Fakat bizim bu mevzudaki noktai na
zarımız şudur: Biz diyoruz ki; bir defa Adalet 
Komisyonunun ileri sürmüş olduğu yani Adalet 
Komisyonunun Bahadır Dülger'in teklifini he-
nimsiyerek onu muaddil bir surette ileri sürmüş 
olduğu maddei kanuniye müesses bir vaziyeti 
tehlikeli bir şekilde bozmaktadır. 

Çünkü demiştim ki; ilga kanunu iki madde- , 
den mürekkeptir. Birisi ilgaya mütadair olan, 
diğeri geçici maddedir ve sarı kart rejimini tâyin 
eden maddedir. Halbuki bu, huzurunuza sunu
lan esasta sadece ilgadan mütevellit tasfiye mev-
zuubahis konusudur. Sarı kart rejimine ait esas
lar mütalâa edilmemektedir. Bu şekilde bu ka
nun kabul edilecek olursa sarı kart hâmili Basın 
Birliği mensuplarının vaziyeti muallâkta kalır. 
Bu bir defa itiraz edilmesi ve itiı'azen tetkik edil
mesi lâzimgelen bir noktadır. 

Efendim, yeni teklif olunan ilga kanununun 
birinci maddesiyle konulan ve bugün mahkeme
ce yürütülen tasfiye şekli de durduruluyor. Ve 
bu suretle Meclisi âli kaza sahasına müdahale 
etmiş gibi bir vaziyete giriyor. Hatırlıyacaksı-
nız, bundan bir müddet ©vvel müktesep bir hak
ka istinaden buraya bâzı talebelerin bir imtihan 
mevzuu getirilmişti. Uzun münakaşaları mucip 
oldu ve bir prensip kararı alındı. Ve meselenin 
müspet olarak hal yoluna gidildi, Bu meselede 
de kazai mercilerin vazifelerine müdahale bahis 
mevzuudur. Bu bakımdan kaza sahasına el uzat-

* mak gibi bir yaziyet hadis oluyor. Bu itibarla 
Bahadır Dülger arkadaşımızın ile'rf sürüp Ada
let Komisyonunun tadil en teklif ettiği mülga 
Basın Birliğinin emvalinin tasf işvesin e şekil ve
rirken bunun taksami için de eski Basın Birliği 
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mensubu bulunan azanın adedini taksim için esas 
alıyor. Bugün, eski Basın Birliğinin birtakım 
âzası muhtelif cemiyetlerde yer almıştır. Bu em
vali bunlara taksim ediyoruz. Binaenaleyh bu 
metrukât taksim edildiği zaman âzanm adedi 
taksime esas olsun diye ileri sürülüyor. Halbu
ki burada bu taksimi böyle derpiş ederken ayrı
ca-bu azadan bu metrukâtm, bu vaçlığın tekev
vününde ayrıca fayda sağlamış olanların temin 
ettiklerinin de nazarı dikkate alınması lâzımgel-
diği kanaatinde bulunuyoruz. Yani hem adedin, 
hem fle bu adedlerin bu birliğe getirmiş oldukları 
faydalar üzerinden tesbit ettirilmesi ve o şekil
de taksim yapılması. Sonra, ayrıca yine bu tek
lifte deniliyor ki: Basın Birliğinin ilgasını müta-
akip ancak iki ay içinde teşekkül eden cemiyet
ler bu tasfiyeden istifade ederler. Kanaatim
ce bu da yanlıştır. Çünkü farzı muhal olarak bu
gün İstanbul'daki Gazeteciler Cemiyeti, içinde 
çıkan bir ihtilâftan dolayı kendi kendisini fesih 
kararını verdiğini kabul edecek olursak, bu tak
dirde kendi hakkımızı şu veya bu kapris yüzün
den iskat etmiş oluyoruz. Bu cihetin de nazarı 
dikkate alınmaması lâzımgelir. Bütün bunlar
dan sonra, yani biz düşünüyoruz ki bu mülga 
Basın Birliği âmme hukuku müessesesi idi veya 
değildi. Şayet âmme hukuku müessesesi idiyse 
o takdirde Medeni Kanunun 50 nci maddesinin 
hükmü altına girmesi lâzımgelirdi. Yok, eğer bu 
müessese âmme hukuku müessesesi değilse tas
fiyeden kalacak malı üzerinde bir kanunla tasar
rufa kalkışmak, kanaatimizce şahsi haklara ta
arruz olur. Binaenaleyh biz muhtelif noktalar
dan meşruiyet arzetmiyen bu teklif karşısında 
şimdi burada bulunmıyan arkadaşım îzmir Mil
letvekili Behzat Bilgin ile bir tadil hazırladık. 
Yüksek Başkanlığa onu takdim edeceğim. Bu 
teklifimizle evvelâ kanunun birinci maddesinin 
lağvından mütevellit olan vaziyetin mahzurla
rını ortadan kaldırıyor. Yani sarı kart rejimini 
bir defa devam ettiriyor, ondan sonra, konuş
mamda işaret etmiş olduğum gibi birer haksız
lık meydana getirecek olan bu muhtelif nokta
ları ıslah etmiş oluyoruz. Arzu buyurursanız bu 
teklifi okurum. Takriri Yüksek Divana veriyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Beşad Güçlü, 
REŞÜD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar

kadaşlarım, Türkiye'de bilhassa taşrada mat
buatın durumu hepinizin malûmudur. Memle-
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ket hizmetinde ellerinden geldiği kadar, yokluk 
içerisinde, çalışan bu fedakâr zümre fırsat ve 
imkân buldukça kendi aralarında birleşerek 
yaşamak imkânlarını aramışlardır. Ve bu mü
nasebetle Türkiye'nin birçok yerlerinde Basın 
meslekini ilâ etmek ve bu mesleki, şerefiyle 
mütenasip bir şekilde yaşatmak için cemiyet
ler Ifurulmuştur. işte bu sırada eski Hükümet 
tarafıödan 28 . VI . 1932 tarihinde bir Basın 
Birliği Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla tüc
carların ticaret odalarına kayıt edilmeleri gibi 
gazetecilerin de bu basın birliğine kayıt edil
meleri şart koşuluyor ve bütün Türkiye 5 mın-
takaya ayrılıyor ve bu beş ramtakada basın 
birliklerinin birer merkezi kuruluyor. Aradan 
8 sene geçiyor ve bu arada Ankara'da Basın 
Birliği Kongresi yapılıyor. Bu kongrenin neti
cesinde hükümetin arzuları hilâfına fâlah bey 
başkanlığı alacak yerde filân beyin başkanlığa 
seçilmesi üzerine 14 . VI . 1946 tarihinde 4932 
sayılı Kanunla bu birlik lâğvediliyor. 

Basın Birliği kurulduğu zaman bu birliğin 
bir varlık göstermesi için birtakım maddi kay
nakların lüzumu göz önüne alınarak Hükümet 
tarafından gazetelere ödenen resmî " ilânlar 
ücreti muayyen bir nispet dâhilinde artırılıyor 
ve deniliyor ki, biz ilân ücretlerini artırarak 
resmî ilânlar bürosu vasıtasiyle gazetelere ve
rilecek ve bu ilânlardan kesilecek miktar bir 
araya getirilecek, gazeteciler bundan hiç zarar 
etmiyecekler, eski ücretlerini alacaklar, kesi
lecek paralar ise Basan Birliğine ait olacaktır. 
işte bu şekilde 700 bin lira kadar bir para biri
kiyor? 1946 tarihinde 4932 sayılı Kanunla Ba
sın Birliği lâğvedilince biriken paranın ne 
olacağı, bahis konusu ediliyor. Bu kanun ise-
tasfiye hakkında müphem birtakım hüküm
leri ihtiva ediyor, çünkü Ticaret Kanununa ve 
oradan Medeni Kanuna filân geçilmiş, iğlâk 
olunmuştur, işin ne kadar pürpzlü olduğunu 
anlatmak için 1946 dan bugüne kadar bu Basın 
Birliğinin tasfiyesinin yapılmamış olduğunu 
zikretmek isterim. Ancak istanbul'daki bir di
dişme üzerine iki kişi ortaya çıkıyor, her birisi, 
Basın Birliğini istihlâf eden benim diye mah
kemeye müracaat ederek Basın Birliğinin mev
cudatından hak iddia ediyorlar. Mahkemede 
bunlar uğraşa dursun, bir karar veriliyor. 
Mahkemenin verdiği karar falan haklı, filân 
haklı şeklinde değil. Verdiği fearar, kanunen 
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mefsuh olan Basın Birliğinin tasfiyesi için tas
fiye memurlarının tâyinine dairdir. 

Binaenaleyh, bizim burada bahis mevzuu 
ettiğimiz kanun kazai mercilere müdahale ma
hiyetinde değildir. Esasen bu kanun çıktıktan 
sonra dahi yine tasfiye olacaktır. Mahkeme 
bu heyeti seçmiştir. Mahkemenin atmış olduğu 
adımdan geri dönmek bahis mevzuu değildir. 

Selim Ragıp Emeç arkadaşımız san karttan 
bahsettiler. Arkadaşlarım; sarı kart; gazetecile
re birtakım haklar tanıyan bir vesikadır. Şu 
şu, şu evsafı haiz olan kimselere sarı kart veri
lir. Sarı kart hâmillerinin ferden Basın Birliği 
terekesinde hak iddia ejtmeleri hakikaten yersiz
dir. Mevzuubahis olan ve bu şekilde kurulmuş 
olan basın cemiyetleri yaşamaktadır. Ve Hükü
met resmî ilân ücretlerini artırırken maksadı 
Basın Birliğinin varlığını kurtarmaktı. Basın 
Birliği lâğvedildikten son,ra bu ihtiyacı duyan 
mmtakalarda cemiyetler teşekkül etmiş, bu me-
yanda İstanbul'da İstanbul Gazeteciler Cemiye
ti, Ankara Gazeteciler* Cemiyeti, Adana Gazete
ciler Cemiyeti gibi cemiyetler teşekkül etmiştir. 
Ve bu ihtiyaç duyuldukça bu gibi cemiyetler te
şekkül edecektir. Bunlar yokluk içinde iken bu 
700 bin lira para ortada durmaktadır. 

Eğer Bahadır Dülger arkadaşımın teklif etti
ği bu kanun tasvip buyurulur ve kabul edilec'ek 
olursa bilhassa taşra gazetecilerine karşı haki- * 
katen büyük bir yardım ve hizmette bulunul
muş olacaktır. Çünkü bu suretle onlar da baş
larını sokacak bir bina bulacaklar ve bir varlık 
göstermek imkânına kavuşacaklardır. Elbetteki 
bu parayı bunlar lâalettâyin bir şirketin azala
rına temettü dağıtır gibi dağıtmıyacaktır, sa
dece meslekî bir cemiyetin terakki ve tealisi 
için sarfedilecektir. 

Yalnız burada bir noktaya işaret etmeden 
geçemiyeceğim. 

Bahadır Dülger arkadaşımız burada iki ay 
zarfında diye bir kayıt koymuştur. Kendileri 
bir İstanbul gazetecisi olmaları dolayısiyle bu 
şekilde düşünmekte haklıdırlar. Fakat Anadolu'
da bulunan gazetecilerin hali hepinizce malûm
dur, bunların tek başına bir cemyet kurmalarına 
imkân yoktur. Çünkü oradaki gazeteler bir ikiyi 
geçmez. Binaenaleyh beş kişinin kuracağı bir ce
miyetin birşey ifade etmiyeceği malûmdur. 
Orada daha ziyade mıntaka cemiyetleri kurulur. 
Takdir buyurursunuz ki Basın Birliği birdenbire 
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ani bir kararla lâğvedilince bu mmtakadaki vi
lâyet gazetecilerinin derlenip toplanmaları ve 
cemiyet kurmaları iki aylık bir zamana sığmaz. 
Bâzı yerler bu cemiyetlerini 5 - 6 ayda kurabil
mişlerdir. Bu şekilde Anadolulu gazeteciler ha
kikaten kendi paraları olan bu metrükâttan is
tifade ederek hâlen kurmuş oldukları cemiyet
leri idame ettirmek için bu müddetin bir sene
ye çıkarılması için bir önerge hazırladım, mad
desi gelince takdim edeceğim. 

Heyeti umumiyesinin tensibini istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhtê -

rem arkadaşlar, mesele meslekî bir mahiyet ar-
zetmiş olduğu için Meclisi Âlinin bu hususta et
raflıca bir malûmat sahibi olmasını, bendeniz, 
uygun bir karara varılması ve tereddütlerin iza
le edilmesi için lüzumlu gördüğümden Basın Bir
liğinin mahiyeti, ne suretle lâğvedildiği ve bugün 
ortaya getirdiğimiz meselenin ne olduğu hakkın
da kısaca izahat vermek istiyorum. 

1938 senesinde Basın Birliği Kanunu adiyle 
bir kanun yapılmıştır. Bu kanun Türkiye'de ga
zetecilik yapmak vaziyetinde olan herkesi Basın 
Birliği denilen teşekküle girmeye mecbur bırak
mıştır. 

Ayrıca ondan evvel Türkiye'de teşekkül etmiş 
olan bilûmum matbuat cemiyetlerinin emvalmi 
de bu kanun gereğince Basın Birliğine mal et
miştir. Basın Birliği 1938 senesinden! 1946 sene
sine kadar faaliyette bulunmuştur. Ve Türkiye'
de muhtelif, mmtakalarda ayrı ayrı cemiyetler 
halinde çalışmıştır. Bu çalışma neticesinde birta
kım malları birikmiştir. Eski cemiyetlerine lâğ-
vedilmesiyle de Basın Birliğine" intikal etmiş olan 
birtakım gazeteci cemiyetlerinin hususi malları 
da bu mameleke eklenmiştir. 

1946 da eski gazetecilerden Falih Rıfkı konu
sunda çıkan; bi? ihtilâf yüzünden ani bir kararla 
Basm Birliğinin lağvı hakkında bir kanun çıka
rılmıştır. Bu kanuna Basın Birliğinin mallarının 
tasfiyesine dair şöyle bir hüküm konmuştur, es
babı mucibede Basın Birliğinin malları, Basın 
Birliğinin gayelerini takip eden meslekî teşek
küllere intikal eder, deniyor. Fakat madde sev-
kedilirken, bu husus ihmal ediliyor, ve deniyor 
ki: «Basın Birliğinin malları Cemiyetler Kanu
nunun hükümlerine göre tasfiye olunur.» Malû
mu âliniz Cemiyetler Kanununda cemiyetlerin 
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tasfiyesine dair hüküm yoktur. Cemiyetler Ka
nunu cemiyetlerin tasfiyesini nizamnamelerinde-
ki hükümlere bırakmıştır. Veyahut da tasfiyeye 
karar verecek, feshe karar verecek olan heyeti 
umumiyenin kararına bırakmıştır. 

Basın Birliği kanunen teşekkül etmiş bir 
cemiyet olduğu için ve feshi hakkında da bir 
nizamname yapılmadığı için ve feshe ait bir 
madde de bulunmadığı için, kanunen teşekkül 
etmiş bir cemiyet olduğu için ve son defa he
yeti umumiye toplanmamış, bu feshi ve emva
lin nerelere kadar intikal edeceği hakkında bir 
karar da alınmış değildir. Bu yüzden Basın 
Birliği emvali muallâkta kalmış tasfiye edilme 
cihetleri kanuni hükme göre cereyan eder. 
(Hazineye sesleri). Basın Birliği emvalinin tas
fiyesi için mahkemeye müracaat edilmiş ve 
mahkeme tasfiye kararı vermiş ve tasfiye heye
ti teşekkül etmiştir. Bu tasfiye heyeti mevcut 
kanun gereğince tasfiyenin, Cemiyetler Kanu
nunda ahkâm olmadığı için, Medeni Kanuna 
gitmek suretiyle mümkün olcağmî görmüştür. 
Bu hal malların şahıslar terekesi gibi taksim 
edilmesini icabettirecektir. Halbuki Basın Bir
liğinin tasfiyesine dair olan kanunun esbabı 
mucibesine, emvalin Hükümet nezaretinde mes
lek cemiyetlerine dağıtılması konmuştur. An
cak kanun metnine bu husus konmamış olduğu 
için ortada tuhaf bir vaziyet hâsıl olmuştur. 
Bendeniz işte bu sebeple hâsıl olan karanlık 
durumu düzeltmek ve tasfiyeye, vâzıı kanu
nun o zamanki isteğine uygun şekilde bir isti
kamet vermek için bu kanun tasarısını hazır
ladım ve Meclisi Âliye getirdim. 

Selim Ragıp arkadaşımız bu tasfiyeye ta
raftar olmıyan ve bu tasfiyenin vukuu halinde, 
yani emvalin meslekî cemiyetlere intikali halin
de, şahsi menfaatlerinin haleldar olcağmı zan
neden bir zümreye izafeten konuşmuştur. Arka
daşlar, Reşad Güçlü arkadaşımız biraz evvel 
bahsettiler, 1938 senesinde bu Basın Birliği ku
rulduğu zaman resmî ilânların tarifesi, santi
mi 75 kuruş olarak gazetelere ödeniyordu. O 
zamanın Hükümeti Basın Birliği, yani gazete
ciler meslekini temsil eden cemiyete maddi bir 
kaynak bulmak için bu 75 kuruşu bir liraya çı
karmak suretiyle bir zam yapmış ve 25 kuru
şun da Basın Birliğine verileceğini söylemiştir. 
Şimdi mesele şundan ibarettir: Basın Birliğine 
yatırılması lâzım gelen bu paralar Resmî îlân-

lar Şirketinden birer lira alarak tahsil edil
mekte ve 25 er kuruşu evvelki karara göre Ba
sın Birliğine intikaline intizaren gazetelerde 
birikmiş bulunmaktadır. Tasfiye yapılacağı za
man gazetelerde biriken ıbu paralara Basın Bir
liğine izafeten el konması lâzımgelir. Zaten bu 
kanun çıksa da çıkmasa da tasfiyeye mahkeme
ce karar verilmiş olduğu için, mahkeme ka
rarı gereğince bu paralara el konacaktır. Bu 
paraların gazete idarelerindeki durumunu, tek
lif etmiş olduğum kanun asla değiştirmiyor. 
Kanunun teklif şekli ve maddeleri gerek Mali
ye Komisyonundan geçmiş olan şekli, gerek 
Adalet Komisyonundan geçmiş olan şekli, tas
fiye usulüne dairdir. 

Arkadaşlar; bu tasfiye usulünde üç nokta-
. ya ehemmiyet vermekliğimiz iktiza eder. Ev
velâ; Basın Birliği kurulmadan evvel mevcut 
olan Gazeteciler cemiyetlerinin mevcut olan em
vali Basın Birliğine intikal etmiştir. Binaen
aleyh onları bir taksime tâbi tutmak doğru de
ğildir. Meselâ İstanbul'da Gazeteciler Cemiye
tinin mükemmel bir binası vardır. Bu bina 
uzun bir çalışma neticesinde istanbul gazeteci
lerinin vermiş oldukları paralarla alınmış bir 
binadır. Onu umumi bir taksime tâbi tuta
rak Ankara mıntakasmdaki, Trabzon mıntaka-
sındaki, İzmir mıntakasmdaki veyahut diğer 
mmtakalardaki gazetecilerin hissedar olmaları 
doğru olmaz. 

Ayrıca Basın Birlikleri her mmtakada müs
takil eemiyetler halinde çalışmışlardır. Bu müs
takil cemiyetler kendi faaliyetleri ile birtakım 
paralar kazanmışlardır. Ankara cemiyetinin 
kazandığı paradan İstanbul'daki cemiyetlerin 
istifade ettirilmesi elbette doğru olmaz. Anka-,_ 
ra 'da kazanılan para Ankara'da kalmalıdır. 

Bunun dışında bir de resmî ilânlardan söy
lediğim gibi teraküm etmiş bir para vardır, ki 
bu para Basın Birliğinin heyeti umumiyesine 
aittir. Binaenaleyh bu paranın bütün meslek 
cemiyetlerine intikali lâzımdır. 

Arkadaşlar, bendeniz bu kanunu hazırlar
ken o zaman vâzıı kanunun kanun esbabı muci
besine geçirdiği fakat maddeleştirmediği dü
şüncesini harekete getirdim yoksa yeni bir fikir, 
yeni bir nazariye ortaya atmış değilim. O esba
bı. mucibe, memleketin Hükümetin nezareti al
tında meslek cemiyetlerine intikalini şart koş
muştur. Bendeniz bu şartı bu kanunun hüküm-
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îerlyle adalete uygun bir şekilde yerine getirmiş 
olduğuma kaniim. Zaten muhtelif komisyonlar
dan geçerken kanunun bu tarafları inceden in
ceye tetkik edilmiş, gerek Maliye ve gerek Ada
let Komisyonu ortaya sürülmüş olan ve şimdi 
arkadaşımızın burada ifade etmiş olduğu bütün 
hususları tetkik etmiş gözden geçirmiştir. Ka
nunun olduğu gibi kabul edilmesini arzı teklif 
ve rica ederim. 

SELİM RAĞIP EMEÇ (Bursa) — Sayın ar
kadaşlarım, meslekî bir hususiyet arzeden bu 
mevzuun teferruatına girmek bendenizi şahsan 
üzüyor. Çünki sizin zamanınızı işgal etmiş olu
yorum ve ayrıca, yetmiş, seksen kuruş gibi bir
takım rakamlarla, Yüksek Meclisin daha ulvi 
meselelerle alâkadar olmasını önliyerek bir va
ziyet ihdas etmiş oluyorum. 

Mamafih huzurunuza tekrar çıkmak istemez
dim, eğer arkadaşımız iki cinaslı cümle söyleme
miş olsaydı. 

Bunlardan birisi, bendenizi menfaatçi bir 
zümreyi temsilen konuşuyor gibi ifade ettiler. 
Arkadaşlar, bu yersiz olan telmihe şöyle muka
bele edebilirim. 

Kısa zaman evvel bir matbuat münakaşası ol
muştu, rahmeti rahmana kavuşmuş olan bir par
tili, o zamanki Demokrat Partili bir zat, babadan 
tevarüs ettiği mameleki kasdederek bir gazeteci
ye, bu cemiyet içinde hür şekilde konuşabilmek 
için babadan müntakal, mirastan müstağni kal, 
ondan sonra hakkı kelâm sahibi olabilirsin, demiş
ti. Fakat bu sözle muhatabı hakkından vazgeçe
mezdi. Zira hak; mukaddestir. Bu, sözle zail ola
mazdı. Esasen geçen defa büyük bir hassasiyetle 
üzerinde durduğumuz ve şiddetle müdafaa etti
ğimiz Anayasa hükümlerine bir müdahale teşkil 
eden bugünkü durumda, bu ifade yersizdir. 

Kaldı ki, arkadaşım bu cemiyetin şuradan bu
radan topladığı paralarla İstanbul'da meydana 
getirdiği güzel bir binası vardır, bu bina İstan
bul'da kalacaktır, falan ve filân dediler. 

Arkadaşlarım bu cemiyet son zamanlarda çok 
çalıştı ve muhakkak iyi eserler meydana getirdi. 
O bina dedikleri şeyin de bizim vaktiyle mahsulü 
mesaimiz olduğunu hatırlatmak isterim. Biz bu 
binayı bugün vakıf haline getirdik ve kimse el 
sürmesin diye beş kişilik en eski meslektaşlarımız
dan müteşekkil bir heyetin eline tevdi ettik. Ve 
bu müseceeldir. Bunu söylemek için huzurunuza 
geldim, 
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BAŞKAN — Saffet Gürol; buyurun. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Bir meslek 

mevzuunun Yüksek Meclisi işgalinden dolayı ha
kikaten biz de müteessiriz. Fakat hakemliğinizle 
böyle bir dâvanın kökünden halline ihtiyaç var
dır. Bu sebepledir ki, Bahadır Dülger arkadaşı
mız kanun teklifini huzurunuza getirmiştir. Se
lim Ragıp Bey Babıâli'de alnının teriyle bir eser 
yaratmış, en büyük gazetelerimizden birinin sa
hip ve başmuharriridir. Kendisi daima meslekte 
hürmetle yadedilen bir zattır, fakat patrondur. 
Burada yapılmakta olan münakaşanın ince, püf 
tarafı bir patron ve ecir dâvasının halline müte
dair nazik bir noktadır. Huzurumuzda bu mesele 
görüşülürken Türkiye'nin muhtelif yerlerinde 
kalemleriyle geçinen gazetecilerin haklarının is
tirdadı ve birer şahıs olarak değil, cemiyet olarak 
kendilerine ait olan hakka sahip olmaktan ibaret
tir. 

Evet, daima bir mahkeme huzurunda ve 
Meclisi Âli gibi yüksek meclislerde her iki 
taraf da bir hakkı müdafaa ettiğini söyler ve 
kendisini haklı sanır. Fakat hakkın teslimi ha
kem mevkiinde olanlara aittir. Onun için biz 
dâvamızı, yani cemiyetlere ait olan dâvayı ol
duğu gibi şerh ve izah -edeceğiz, kabulü doğru
ca Yüksek Heyetinizindir. 

Efendim, bu kanunun buraya sevkedilmesine 
âmil olan noktalardan birisi Basın Birliğinin 
ilgasına takaddüm eden tarihlerde İstanbul 
mıntakası reisi bulunan yine pek muhterem 
Hakkı Tarık Beyefendinin bu mıntaka başkan
lığından ayrılması ve meslekî bir zümre ile 
karşılaşmasından, mağlup olmasından mütevel
littir. Kendilerine olan bütün hürmetime rağ
men bu mücadelenin hâlâ devam ettiğini şahsan 
menfaati oduğunu iddia etmemekle beraber, 
maalesef Selim Ragıp Beyin Hakkı Tarık Beye
fendi ile el ele vererek kürsüye geldiklerini 
söyliyebilirim. 

Bu tasfiye çok erken olacaktı. Mahkemeye 
müracaat edip tasfiye memuru tâyinini istedi
ğimiz zaman Hakkı Tarık Bey daima işi tavik 
•ederek uzatmış, fakat nihayet bütün çalışma
lara rağmen bir mahkeme kararının karşısında 
boyunu eğmeye mecbur kalmıştır. . " • 

Arkadaşarmıızm hatırında yanlış kalmış. 
olacak; Basın Birliğinin ilgasına ait kanun her 
hangi bir reisin değişmesinden mütevellit de
ğildir. Falih Rıfkı Bey Ulus Gazetesinde ismini 
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burada söyliyemiyeceğim bir hayvan adiyle 
«Babıali bilmem neleri» diye -bir makale yaz
mıştı. Basın Birliği Haysiyet Divanı bunun 
üzerine harekete geçti. Reis Asım Us'tu. Ben
deniz de o heyette âza idim. Kendisini cemi
yetten tardetmek üzere idi. Kararın müsveddesi 
tanzim edilmişti: Böyle bir kararın verilmesi 
arifesinde derhal ve tam 12 günde Meclisi Âli
den Basın Birliğinin ilgasma ait kanun çıkmış
tır. Bu acele esnasında* kanunun gerekçesinde, 
teşekkül edecek mümasil cemiyetlere emvalinin 
devredileceği yazılı olduğu halde metne girmedi
ğinden dolayı bugün bu vaziyet hâsıl olmuştur. 
Tasfiye memurları mütereddit oldukları için 
bugün bu kanun buraya getirilmiştir. Eğer Ce
miyetler Kanununa göre ve onun atfiyle Ticaret 
Kanununa, malûmu âliniz bizim Medeni Kanu
numuzdan Ticaret Kanununa ait bahisler çıka
rılmıştır. Medeni Kanunumuz Ticaret Kanunu
na atıf yapıyor ve diyor ki; kooperatif şirketle
rinin emvali gibi taksime tâbi tutulur, diyor. 
Yani ferden ferda bütün Sasın Birliği mensup
ları birikmiş olan paradan istifade edecekler. 
ben de ilga edilmiş olan bu cemiyetin âzası sı-
fatiyle belki birkaç yüz liraya sahip olacağım. 
Cemiyet mefhumu ile mütehalli olan bizler cemi
yetimizin kuvvetlenmesi için, hayır diyoruz, biz
lere ayrı ayrı dağıtmayınız, kanunda dağtüması 
için bir sarahat bulunmadığından, vâzıı kanun 
sıfatı ile lütfen kanunda ufak bir değişiklik ya
parak bunu hak sahiplerine veriniz diye rica edi
yoruz. Selim Rağın, arkadaşımız çok güzel ifade 
ettiler. Basın Birliği teşekkül ettiği zaman 1938 
yılında Babıâlide bulunan erbabı kalemin alın 
teriyle yükselen Beyoğlunda bir milyon lira de
ğerinde bir bina vardı. Bunun bir tesise bağlan
ması ancak gazetecileri memnun eder. Şu veya 
bu elde heder edilmemesi, meslek adamlarının 
bir yuvası olması gazeteci olarak geçinen zümre
yi sevindirir. Devam edecekleri bir müesseseye 
sahip kılar ve bununla iftihar duyarlar. Bunu 
bir tarafa bırakıyoruz. Bizim istediğimiz; her 
mmtakanm elde etmiş olduğu hâsılanın o mınta-
kadaki cemiyetlere verilmesidir, eşhas elinde he
der olmamasıdır. Yine Selim Ragıp Beyefendi 
mütalâaları arasında bu kanun tasarısına İçiş
leri Komisyonunun aleyhtar olduğunu ifade bu
yurdular. Bendeniz, Bahadır Dülger arkdaşımı-
zın teklifini imza etmemiş olmakla bera
ber bütün komisyonlarda bu işin münaka-
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şaşma iştirak ettim. Gerekçe ortadadır, ka
nunun metni ortadadır ne İçişleri ve ve 
ne de Adalet Komisyonları kalan emva
li cemiyete maletme aileyhinde bulunmamışlar, 
Büyük bir anlayış göstermişler ve kanunu ekse
riyetle değil ittifakla kabul buyurmuşlardır. 
Huzurunuza jçelen kanun tasarısı her iki komis
yonun ufak değiştirme' yaparak Meclisi Âlinin 
tasvibine sunduğu güzel bir eserlerdir ve böyle
ce müzmin bir mesele halledilecek, meslek men
suplarına biraz daha refah temin edilecektir. 

Bir kısım arkadaşlar, Bahadır Dülger Bey 
konuşurken Hazineye intikal keyfiyetini söyle
diler. Arkadaşlarım, ortada kalmış bir malın 
Hazineye intikalinden tabiî bir keyfiyet olamaz. 
Sahipsiz mallar Hazineye intikal eder. Fakat 
tasfiyesi hususunda bir tahsisin temini için hu
zurunuza getirilen kanunun gösterdiği vâris or
tadadır, yaşıyor. İstanbul'da, Adana'da, İzmir'
de, Trabzon 'da 5 mmtaka vardır. Bizim gazete
lerimizin buralarda cemiyetlerimiz vardı, bina
larımız, mallarımız vardı. Bir kanun çıkararak 
bunların hepsinin Basın Birliğine intikalini yâ-
zn kanun olarak, Meclisi Âli kabul etmişti. Bi
zim elimizden mallarımız alınmıştı. Ondan son
ra ikinci bir kanun çıkararak bu malları orta
da bırakmış, tasfiyeye vuzuh vermemiştir. Biz 
bu malların vârisi- olarak şahislarımıza değil, 
cemiyetlerimize verilmesini istiyoruz. 

Bir -de resmî ilân keyfiyetine ilişeceğim. 
1943 yılında o zamanın Başbakanı Saraçoğlu 
Şükrü Bey bir basın toplantısında meslek arka
daşlarımızın ıstıraplarını dinledikten sonra ilân 
bedellerinin, arkadaşımın işaret ettiği gibi, 25 
kuruş fazlasiyle bir liraya çıkarılmasını Hükü
met adına kabul etmişler ve kararnamesini çı
karmışlardı. Kararnamenin tarih ve numaraları 
buradadır. Basın Birliği ve ortakları resmî ilân
lar şirketi kuruldu. Basın Birliği vaktaki lâğ
vedildi, arkadaşlar Basın Birliğini ortak olarak 
aralarına alan şirketin diğer patron ortakları, 
ortağımız öldü demişlerdir. Basın Birliği öldü, 
şirket de, ortaklık da öldü demişlerdir. Şirkete 
devam etmişlerdir. 

Bilâhara yine Hakkı Târik Beyefendinin 
teşkil ettikleri Basın Birliği Derneği bu şirkete 
ortak yapmışlardır, böylece de halen devam et
mektedir. 

Bu 25 kuruş artırılan bedel tarihi bir haki
kattir. İnkâr edeceklerini tahmin etmiyorum. 
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Doğrudan doğruya gazetelerde çalışanlara prim 
gibi verilmesi esası üzerinde kabul edilmişti. 
Büyük gazetelerin hepsi, o zaman çalıştığım 
«ITus» müessesesi dâhil 25 kuruştan tahassül 
eden primi bizlere vermiştir. Vaktaki Basın Bir
liği lâğvedildi, birliğin tahassül eden meblâğı 
şimdi gazetecilere intikal etmektedir. îşbe bü
tün dâvanın ince, püf tarafı, Ibu kamun kabul 
edilsin, edilmesin diye huzuru âlinizde bâzı 
sözlerin sarfı doğrudan doğruya bu 25 kuruş
ları bize vermemek içindir. 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konya) — Kaç li
radır? * 

SAFFET GÜROL (Devamla) — Miktarları
nı bilmem. Tasfiye memurları vaziyet etmiş
lerdir. Mahkeme karariyle müstehaklarına ve
rilecektir. Fakat Babıâlide en iyi patronlardan 
biri olan Selim Ragıb Beyefendinin bu bizim 
25 kuruşlarımızın ecirlere verilmemesi fikriyle 
buraya çıkıp müdafaada bulunduğunu aşla tah
min-etmiyorum. Olsa olsa Hakkı Tarık Beyin 
ısrarlariyle bu fikri müdafaa etmişlerdir. Çün
kü Hakkı Tarık Bey insan üzerinde çok iyi işler. 
Bunları konuşmama rağmen beni bile kandıra
bilir. 

Bu kanunun kabulü .bu meslek zümresinin 
refahına hizmet edecektir.. Kalemiyle geçinen 
zümrenin istikbaline, refahına ait bir kanun 
olacaktır. Takdir sizindir. (Alkışlar). 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, Selim Rağıp Beyefendi ikinci defa söz al
dıkları zaman, bu kanun tasarısının Anayasa
nın 54 ncü maddesinin ahkâmına aykırı olduğu
nu ve bir mahkeme kararını tebdil eder mahi
yette olduğunu söylediler. Hakikat bu merkez
de değildir. Bir defa söylemiştim, tekrar söy
lemek mecburiyetindeyim, mahkeme tarafından* 
verilen karar tasfiyenin icrasına, dairdir, tas
fiye memurlarının tâyinine dairdir. Bizim bu
raya getirmiş olduğumuz kanun ne tasfiye ka
rarını ortadan kaldırıyor, ne de tasfiye memur
larını değiştiriyor, _ yalnız tasfiye memurlarına 
bir şekli tasfiye, bir usulü tasfiye gösteriyor.-
Bu bakımdan kanunun Anayasanın 54 ncü mad
desine muhalefeti diye bir mesele ortaya atıla-
maz, bu mesele Maliye Komisyonunda teklifin 
Anayasaya asla aykırı olmadığı üzerinde muta
bakat hâsıl, olmuştur. 

ikincisi arkadaşlar; bu kanunun kabulü ile 
cemiyetlere intikal edecek olan paranın hakika-

.1951 0 : 1 
tan çok zor durumda bulunan gazeteci ecirlerin 
hayatları üzerinde çok müessir olacaktır. Arka
daşımızın işaret ettikleri bugün gazetecilik eciri 
olarak çalışanların hayatlarını teminata bağlıya
cak hiçbir müeyyidemiz yoktur. Henüz fikir 
işçileri kanunu da gelmemiştir, gazeteci eciri 
olarak çalışanların hayatları patronların iki du
dağının arasındadır. Arkalarında kuvvetli mes
lek cemiyetleri olursa demokratik sistem içinde 
pek güç, pek büyük bir vazife, mesuliyetli bir 
vazife görmekte olan gazetecilerin emniyeti ve 
istikbali de sağlama bağlanmış olur. 

Bu hususu da hassaten nazarı itibara alarak 
teklif etmiş olduğum kanunun lütfen kabul ediW 
meşini bir kere daha Yüksek Mecliste rica ede* 
rim. 

BAŞKAN — Sıtkı Yırcalı. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, 

arkadaşlarımız kanunun mevzuu üzerinde bizi 
kâfi derecede aydınlatmış bulunmaktadırlar. 

3 Ben yalnız iki nokta üzerinde duracağım. Bu 
kanun teklifi; biraz evvel Bahadır Dülger arka
daşımızın da belirttiği gibi, Anayasaya aykırı 
her hangi bir hüküm taşımamaktadır. 

Selim Ragıp Bey arkadaşımızın ileri sürdü
ğü hükümlerde ancak mahkemece verilmiş, bir 
kaziyei muhkeme haline gelmiş bir karara kar
şı Meclisin, Yüksek Heyetinizin ayrıca bîr ka
rar alamıyaeağı hükmü mevcuttur. Halbuki hâ
disemiz bu değildir. Hâdisemiz sadece hak sahi
bini tâyin etmek bakımından ve hak sahibini 
esasen tasfiyeye memur edilmiş bulunan, mah
kemece memur edilmiş bulunan tasfiye memu
runa irae etme bakımından ortaya çıkarılmış 
bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; kaldı ki hak sahibi daha evvel
ce de kanunla tâyni edilmiştir. Evvelce Basın 
Kanunu ve Basın Kanununa göre o cemiyetlere 
üye olan arkadaşlar, Cemiyetler Kanununun 
umumi hükümlerine göre üye olamıyorlardı. Ve 
orada hususi ahkâm âmme nizamı şeklinde tes-
bit ve kabul edilmişti. Bir âmme nizamı mevcut
tu. Hiçbir gazeteci bu cemiyet dışında ayrı bir 
cemiyet kuramıyacağı gibi o cemiyete üye olmı-
yan bir kimse memleketin neresinde olursa ol-* 
sun bir gazete çıkartmak hakkına sahip değildi. 

Binaenaleyh her hangi bakımdan olursa ol
sun o cemiyet feshedildiği zaman onun mamele
kini hususi hükümler, Cemiyetler Kanunu veya 
Medeni Kanun hükümlerine atfetmeye imkân 
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yoktur. Hususi bir kanunla âmme nizamı şek
linde tesis edilmiş olan hak ve vecibeler mutla
ka yeni bir kanunla tadil edilebilir. Halbuki Ba
sın Kanununu tadil eden, ortadan kaldıran, ilga 
eden kanun iki maddelik bir kanun olması ha

sebiyle yeni bir hüküm tedvin etmemiş, hak sa
hiplerini irae etmemiştir. îşte ihtilâfın konusu 
ve teklifin mesnedi budur arkadaşlar. Yoksa 
mamelek hakkı yani tasfiye hakkındaki mesele 
her hangi bir şekilde yüksek heyetinizin müta
lâasına, kararma arzedilmiş değildir. Aksine 
olarak arkadaşlarımızın izah ettiği gibi bir adlî 
karar mevzuu olan mesele mahkemeye intikal 
etmiş, karşılıklı dâvalar açılmış, tasfiye memur
ları tavzif edilmiştir. Halı tasfiyede olan bir 
cemiyet mevcuttur. 

Binaenaleyh arkadaşlar ortada biz işte bu 
boşluğu vaktiyle bir âmme nizamı şeklinde tesis 
edilmiş adlî bir müessesenin bugün yeni hak 
sahiplerini tekrar meydana koyup irae edeceğiz. 
Ve o hak sahiplerine haklarının dağıtılma usul
lerini tasfiye heyetine göstereceğiz. Bunu yap
mak vazifenizdir. Bizden evvelkilerin vazife
lerinde bırakmış oldukları bir boşluğu doldur
mak vazifesiyle burada iş göreceğiz. Binaen
aleyh bu bakımdan bu alacağınız %karar tama
men usule uygun şekilde geniş bir ölçüde basın 
mensuplarının haklarını hem de fert olarak de
ğil, cemiyet olarak haklarını kendilerine iade 
etmiş bulunacaktır. 

Yalnız bir başka noktanın tavzihi için Selim 
Ragıp Beye iştirak ederek, komisyon sözcüsü
nün burada tesbit etmesini rica edeceğim. O da, 
basın kartlarına ait hükümlerdir. Çünkü bu ge
len teklifte âm bir şekil yardır. Lağvedilmiştir, 
denilmekte ve tasfiyeye ait hükümleri koymak
tadır. Onun dışında yine basın mensuplarının 
haklarına ait olan kısımlar baki kalacaktır. Ko
misyon sözcüsü bunu gelir de burada bu şekilde 
ifade eder ye zabıtlara geçerse yeni bir hüküm 
veya bir tadil getirmeden yüksek heyetiniz o 
kısmı da tamamen yine basın mensupları lehi
ne ve eski kanunda olduğu gibi muhafaza etmiş 
olur. 

Arkadaşlar takdir yüksek heyetinizindir. 
(Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
RAPOR SÖZCÜSÜ CELÂL BOYNUK 

(Çankırı) — Muhterem arkadaşlar; malûmu 
âlinizdir ki bir cemiyet teşekkül ederken ka-
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nun veya nizamda o cemiyetin şekli-tasfiye 
ve sureti tahsisini gösteren hükümler bulunur. 
Bulunmamışsa fesih kanunu ile bu hükümler 
vazedilir. Bu da bulunmadığı takdirde salahi
yetli uzvu bu yolda karar ita eder ve bu suretle 
tasfiyesi yapılır. 

Basın Birliği Kanununda da bu nevi hü
kümler yoktur. Arkadaşlarımızın temas ettik-* 
leri veçhile ilga eden kanunda da sarahat ol
mayıp sadece Cemiyetler Kanununa atfen tas
fiye edilir denmiştir. Salahiyetli uzuv da bir 
karar ittihaz etmemiştir, bu itibarla Sıtkı Yır-
calı arkadaşımızın çok yerinde beyan ettikleri 
veçhile; ilga kanununda bulunması lazımgelen 
ve fakat unutulmuş olan hükmü itmam için bu 
kanun sevkedilmiştir. İtiraz eden Selim Ragıp 
arkadaşıma cevap vereyim, tasfiye esaslarını 
değiştirir bir mevzudur diyorlar halbuki hâdi
semizde tasfiye meselesi tâyin edilmiş, Cemi
yetler Kanununa atfen tasfiye edileceği tasrih 
edilmiştir. Cemiyetler Kanununa atfedilince; 
bunun bir onuncu maddesi var : Bunun kökü 
dışarıda bâzı mümessillerin Heyeti Vekilece 
teşkil ve lağvına karar verebilir ve o vakit bu
nun tasfiyesi Hükümetin nezareti altında ya
pılır. Aeaba buna mı atfetti. Yoksa mutlak ola
rak Cemiyetler Kanununun tasfiye hükmü bu
lunmadığı için Medenî Kanunun 50 ve 51 nci 
maddesinin emrettiği şekli tasfiye ve tahsisi 
kastolunan esbabı mucibede bahis bulunması 
itibariyle bu görüş pek de varit değildir. Te
reddüde düştükleri bu noktada vâzu Kanun 
bertaraf etmeyi mülâhaza etmiştir. Tasfiye 
esasları hakkında yeni bir hüküm bahis mev
zuu değildir. Mahkemeye intikal mevzuundan 
bahsettiler, bunu da Sıtkı Yırcalı arkadaşım 
temas ettiler, değiştirici bir hüküm yoktur. 
Bu itibarla kazai kuvveti müdahale asla bahis 
mevzuu olamaz. Yine birliğe menfaat temin 
edenlerin de ferden nazara alınması ve taksim
de bir kıstas olmasının muvafık olacağı beyan 
edildi; Selim Ragıp Emeç arkadaşımız tara
fından bu da varit olamaz. Çünkü cemiyet bir 
şirket değildir. Ve cemiyetlerin emvali şahıs
lara intikal etmez, ancak mümasil cemiyetlere 
intikal eder. Basın Birliğine fazla menfaat te
min etmiş olan şahsı nazara alarak bir kıstas 
ittihaz edilemez. 

Reşad Güçlü arkadaşımız iki aylık müdde
te itiraz ediyorlar, ve bir seneye iblâğım isti-
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yor. Arkadaşlar, bizim müddeti bu şekilde ka
bul etmekliğimizden maksat şudur; teklif sa
hibinin de maksadı budur. Basın Birliğinin 
ilgasından sonra birtakım suiniyet sahiplerince 
bu memleketten istifade maksadiyle, bâzı ce
miyetler kurulmuştur. Bu gibi cemiyetlerin 
bundan istifade etmemeleri için bu müddet 
kabul edilmiştir. Ama bundan üç ay sonra 
hüsnüniyetle kurulmuş cemiyetler olmıyacağı-
nı da kimse iddia edemez. Bir cemiyete basın 
mensubunun mutlaka dâhil olması ihtiyacı icabı 
olduğuna ve İstanbul Türk matbuatını temsil 
edebilecek mühim bir cemiyet kurulmiuş oldu
ğuna göre buna girmesi veya girmeyerek yeni 
bir teşkil de kurulmıyarak bilâhara kurulan 
cemiyetin ihtiyaç mahsulü ve samimî olduğu 
şüphelidir komisyon arkadaşlariyle temas ettim. 
Bu iki ayın bir seneye kadar çıkarılmasına mu
halif değiliz komisyon adına. 

Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın bahsettikleri 
gibi, zaten bu kanun yeni bir kanun değil, tâ
dilden ibarettir. 

Bu sebeple jsarı kart işleri aynen bakidir. 
Bir arkadaşım bu paranın ne kadar olduğunu 
sordular. 300 - 400 bin lira kadar tahmin olun
maktadır. Tasfiye memurlarınca muhtelif ga
zete sahiplerinden alınacak miktarların tesbiti 
için gerekli tesbit dâvası istanbul mahkemele
rinde derdesttir. Açıklanması gereken başka 
bir nokta kalmamıştır. Kanunun kabulünü ko
misyon adına istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul "edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir-. 

Basın Birliği Kanununun kaldırılması hakkın
daki 4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1. — 3511 numaralı Türk Basın 
Birliği Kanununu kaldıran 4932 sayılı Kanun 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

28 . VI . 1938 tarih ve 3511 sayılı Basın 
Birliği Kanunu kaldırılmıştır. 

Türk Basın Birliğinin tasfiye ve tahsis mu
ameleleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır: 

"Türk Basın Birliğinin mevcutları, alacak
ları ve borçları Birliğin kaldırılma tarihinden 
itibaren iki ay içinde her basın mmtakasmda 
kurulmuş olan ve mülga Basın Birliği ile aynı j 
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nieslekî gayeleri takip eden gazeteciler cemi
yetleri arasında taksim edilir. Birlilin ilgası 
tarihinde her mmtakada kayıtlı bulunan Türk 
Basın Birliği azasının sayısı, yapılacak taksim
de her mmtakada garameye girmeye haklı ce
miyete düşecek hisse nispetini tâyinde ölçü ola
rak kullanılır.! 

Türk Basın Birliğinin teşekkülü anında, her 
mmtakanm matbuat cemiyetlerine ait olup 
birliğe intikal etmiş olan menkul ve gayrimen
kul mallar ile Birliğin teşekküünden sonra her 
mmtaka tarafından ayrı ayrı tedarik edilmiş 
olan demirbaş eşya aynı mmtakalarda kurul
muş olan cemiyetlere olduğu gibi bırakılarak 
garameye ithal olunmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlar, evvelce de arzettiğim gibi, taşranın 
vaziyeti istanbul vaziyeti gibi değildir. Taşra-
dakiler daha fazla mmtaka cemiyetidir. Basın 
Birliği lâğvedildikten sonra bir mmtakada olan 
arkadaşların bir araya gelip böyle bir cemiyet 

, kurmaları zamana mütevakkıftır. Onun için 
bendeniz bu kanunu teklif eden Bahadır Dül
ger ve komisyon arkdaaşlarımla temas ettim. 
Kendileriyle mutabık kaldık. Buradaki iki ay 
müddetin bir seneye iblâğını teklif ediyorum. 
Bu hususta da bir önerge veriyorum. Kabulünü 
istirham ederim. 

T. B. M.'. M. Başkanlığına 
Basın Birliği Kanununun kaldırılması hak

kındaki 4932 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanunun 1 nei maddesinin 4 
ncü fıkrasındaki 2 aylık müddetin 1 seneye çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Sayhan 
Reşad Güçlü 

(Altı ay olsun sesleri). 
BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor 

mu? 
SÖZCÜ CELÂL BOYNUK (Çankırı) — Mu

vafakat ediyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir başka önerge var, onu da okuyoruz: 

Başkanlığa 
Kanun teklifindeki birinci maddenin şöyle 
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değiştirilmesini teklif ederiz: 

Madde 1. — 3511 sayılı Kanunu kaldıran 
4932 sayılı Kanuna ikinci madde olarak aşağı
daki hükümler katılmıştır: 

(Tasfiye neticesinde elde edilen mevcut bu 
Birliğin amacı üzerine kurulmuş meslek teşek
külleri arasında taksim edilir. 

Taksim şöyle yapılır: 
A) ilgaya kadar merkezle her bölgenin 

kendi, gelirleri ve her bölge üyesinin doğrudan 
doğruya birliğe.sağladığı gelirler ayrı ayrı tes-
bit olunur ve birliğin ödenen boraları evvelâ 
merkez hesabındaki gelirler, sonra bölgelerinki-
lerle kapatılır. 

B) Merkezin kendi gelirlerinden artanı 
her bölgede ilga tarihinde kayıtlı birlik üyesi 

• sayısına göre bölgelere taksim ve her bölge ve
ya üyelerin kendi gelir bakiyesi o bölgeye tah
sis olunur. 

C) Bölge hesaplarında görünen tasfiye ne
ticeleri birliğin gayesi üzerine o bölgede ku
rulmuş meslek teşekküllerine ve mülga Basın 
Birliği üyelerinden bu teşekküllerde kayıtlı bu
lunanların ilgaya kadar kendi sağlamış olduk
ları gelirler yekûnu nispetince tevzi edilir. 

D) Teşekküller taksimden elde ettiklerini 
fesihten sonrasına, talik suretiyle de olsa bir
liğin amacına aykırı olarak tasarruf veya şahâi 
mülkiyete nakledemezler. 

İzmir Bursa Bolu 
B. Bilgin S. R. Emeç F. Belen 

RAPOR SÖZCÜSÜ CELÂL BOYNUK (Çan
kırı) — Efendim, bendeniz bu işde fikir işçile
riyle patronların nasıl bir menfaat ihtilâfında 
olduklarını Heyeti Aliyenize arzetmedim, arka-
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I daşlar söylediler. Teklif sahibini tenzih ederim. 

Yainız Komisyon bu şekilde yapılacak bir tasfi
yenin asla bir netice vermiyeceğine kanidir. Af-
fınızı rica ederek söyleyim M, böyle bir teklif, 
işin intaç edilmemesini meydana getirir. Bu 
itibarla Komisyon muvafakat etmemektedir. 

BAŞKAN — Tadil önergesini reyinize arze-
diyorum: Dikkate alınmasını istiyenler ... îste-
miyenler .. Dikkate alınması kabul edilmemiş, 
reddedilmiştir. 

Maddeyi reyi âlinize arzediyorum: Kabul 
edenler ...Etmiyenler ... Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz jstiyen 
yoktur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde Kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Efendim, gündemin mütaakıp maddeleri muh

telif Bakanları ilgilendirmektedir. Bunlar otu
rumda mevcut değildirler. Bu maddeler bir defa
ya mahsus olmak üzere önümüzdeki birleşime bi-
rakılmıştır. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

* • 
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B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

i. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, birinci takviye birliği ile Kore'ye 
gitmiş bulunan kıdemli piyade üsteğmen Ali 
Büyükkirişçi'nin alamadığı dört aylık maaşı 
hakkındaki, sorusuna Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Köymen'in'yazılı cevabı (6/310) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Konya'dan aldığım bir mektupta: 
Birinci takviye birliği ile Kore'ye gitmiş 

bulunan kıdemli piyade üsteğmen (943 - 256) 
Ali Büyükkirişçi'nin, dört aylığının verilme
diği iddia edilmekte ve hâdise şu suretle hikâye 
olunmaktadır: 

(Üsteğmen Ali Büyükkirişçi 6 Eylül 1950 
günü Kore Savaş Biriğine katılma emrini al
mıştır. Yolluk için tümen levazımına müracaat 
etmiş fakat yolluğunu alamamıştır. Yolluğu an-. 
cak 19 Eylül 1950 tarihinde saat 16 da verilmiş 
ve ertesi gün kıtasmca ilişiği kesilmiştir. 

Ali Büyükkirişçi kimsesiz olan ailesini ve 
çocuğunu babasının yanma bırakmak üzere 22 
Eylül 1950 günü İstanbul'dan ailesiyle birlikte 
Konya'ya hareket, etmiş ve. 24 Eylül 1950 günü 
âni hastalanmış ve beş gün doktor tedavisi al
tında yatmak mecburiyetinde kalmıştır. 29 Ey
lül 1950 tarihinde, henüz tamamen iyileşme-
miş olduğu halde, birliğine yetişmek emeliyle 
Konya'dan İstanbul'a hareket -etmiş ve 30 Ey
lül 1950 de İskenderun'a geldiğinde birliğinin 
hareket etmiş olduğunu öğrenerek Merkez Ko
mutanlığına ve ayrıca İskenderun'da bulunan 
39. Tümen Komutanlığına müracaat^ etmiştir. 
Tümen Komutanlığının emriyle Kurmay Baş
kanı tarafından maaş ilmühaberinin arkasına 
lüzumlu meşruhat verilerek kıtasına çevril
miştir. 

6 Ekim 1950 de Ankara'ya hareket etmiş ve 
9 Ekimde Millî Savunma Bakanlığına gelmiş 
ve orada ismini bilmediği bir kurmay albay 
tarafından şifahen eski kıtasına müracaat etme
si emrolunmuştur. Ertesi gün ailesini almak üze
re Konya'ya hareket etmiş ve 13 Ekimde İstan
bul'a gitmiş ve 16 Ekimde de eski kıtası olan 
189. Piyade Alayı 3. Bl. de çalışmaya başlamıştır. 

Bu vazifede 29 Ocak 1951 tarihine kadar 
fasılasız çalışmış ise de maaş ve tayın bedelini 
alamamıştır ve müracaatları akim kalmıştır. Ni

hayet 29 Ocak 1951 de 58. Alaya tâyin emrini 
tebliğ etmişlerdir. Bu vazifeye hareket için ha
zırlandığı sırada 2 Şubat 1951 de Kore takviye 
birliğine katılmak üzere 28. nci Tümene iltihak 
emrini almıştır. Bu tümene iltihak tarihi olan 
6 Şubat 1951 tarihinden itibaren maaş ve tayın 
bedelleri verilmiştir. 

Maaş ve tayın bedelleri yani verilmemiş olan 
maaş ve taym bedelleri için yaptığı müracaatlar 
üzerine Millî Savunma Bakanlığınca, iş mahke
meye »evkedilmiş ve mahkemece Ali Büyükkiriş
çi'nin yukarda izah edilen hâdiselere ve vesika
lara göre maaşlarının verilmesi icap ettiğine 
karar verilmiş ve dört aylık maaşının Kore'ye 
gittikten sonra ailesine verileceğine dair olan 
karar alınmıştır. Bu karara rağmen karısının 
yaptığı müracaatlar da akim kalmış ve dört ay
lık maaşı verilmemştir.) 

Bu ihbara göre aşağıdaki sorulara Millî Sa
vunma Bakanı tarafından yazılı olarak • cevap 
verilmesini rica ederim: 

1. ihbar doğrumudur? 
2. Doğru ise Kore'de vatanın selâmeti ve 

insanlık ideali uğruna hayatını tehlikeye koyan 
şerefli bir vazifede bulunan bir subayımızın, 
mahkeme kararma rağmen, maaşlarının veril
memiş olması kanuna ve hakkaniyet icaplarına 
uygun düşermi? 

Maaşların ödenmemiş olmasının sebebi nedir? 
Konya Milletvekili 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
Personel Başkanlığı 

P.Ş. 3.Ks. 
Sayı: 24297 

Ankara: 31. V . 1951 
öz : Üsteğmen Büyükkirişçinin 
maaşları hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
22 Mayıs 1951 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 6-310/1899-40D0 sayılı yazı karşılığıdır. 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa

oğlu'nun, 21 Mayıs 1951 tarihli yazılı soru 
önergesine göre Kd. Üsteğmen Ali Büyükki-
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rişçi'nin; (943-256) durumu incelenmiştir. 

2 Eylül 1950 tarihinde Kore Savaş Birliğine 
atanan ve kıtası komutanlığınca yolluğu veri
lerek 20 Eylül 1950 tarihinde ilişiği kesilen Kd. 
Üsteğmen Ali Büyükkirişçi; memleketi olan 
Konya'ya giderek, askerî bir sıhhi kurulu bu
lunmasına rağmen, 24 Eylül 1950 den 28 Ey
lül 1950 tarihinde * kadar sivil bir doktordan 
aldığı raporla son Kore kafilesinin İskende
run'dan hareketi olan 29 Eylül 1950 tarihinden 
sonra,. (5 Ekim 1950) İskenderun Garnizon Ko
mutanlığına müracaat etmiştir. 

1951 O : 1 
Bu subayın, eski kıtası olan 189. Alaya han

gi tarihte iltihak ettiği ve bu birlikte hizmet 
edip etmediği üzerinde yapılan inceleme sonu
cunda, adı geçenin kıtası komutanlığınca gö
revlendirildiği anlaşıldığından, almamış oldu
ğu' 16 Ekim 1950 tarihinden 4 Şubat 1951 tari
hine kadar maaş, tayın bedeli ve yolluğunun 
ödenmesi için gereken muamele tekemmül et
tirilmiş ve keyfiyet 15 Mayıs 1951 tarihinde il
gili makamlara emir verilmiştir. Arzederim. 

M. S. B. 
H. Köymen 

DÜZELTÎŞLER 

82 nci Tutanak Deffîsinm 486 ncı sayfasının 1 nci sütununun 14 ncü satırı sonuna [1] işareti 
konulacak ve aynı sütun sonuna aynı işaret konduktan sonra « 177 sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır » ibaresi yazılacaktır . 
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Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler için eçrimisil aranmaması hakkın

daki Kanuna ikinci defa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 . . 
Oy verenler : 244 

Kabul edenler : 23Q 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar :. 225 
Açık Milletvekillikleri : 18 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

[Kabul 
BURDUR 

Mehmet Erkazancı 
BURSA 

Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saîp özer 
Hasan Ali Vura! 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
YuBuf Kâmil Aktuğ 

edenler] 
EDİRNE 

Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay 

Ş -̂Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Ahmet Haindi Başar 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahuya Moshos 
Andre Vahram Bayar 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Ekrem Hayri Ustündağ 

KARS 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Ke,çecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosurioğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
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ismail Berkok 
Kâmil Gündeş ' 

f Ali Rıza KılıçkaJe 
ibrahim Kirazoğlu 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut BrM 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbfcşl 
Halil Sezai Erfcöt 

KOCAELİ 
Ham di Başak 
Salih B&lemciögflu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlü 
Hüsnü fttrfe^d 
M*hm«t Yilömz 

KONYA 
Rifat Alab&y 

b Remzi "Birana 
f Saffet Gürol 

Tarık Kozbek 
Muammer Öbuz 

W Hiffim«t Ölçrfceh 
1 Muföd Ali Ülgeiı 
1 Ümran Nazif YSğiter 
1 KÜTAHYA 
1 Mecdet Alkin 
1 Yusuf Aysal 
1 Besim Besin 
1 Ahmet İhtan Gürsoy J 
1 Ahmet Kavuncu 
1 Remzi Koçak 
1 Süleyman Süruri Na-
1 suhoğlu 

1 MALATYA 
1 Mehmet SaM Eti 
1 Hikmet forft | 

1 
I BBSB&Ufi 1 
1 Fehmi Çtobanoftlu | 

1 * 

B : 8* 8v* 
1 Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ajğaöfflu 
Semi Eî$îû 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaf&r 'rtttrlıtenoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis fümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay^emiz 

MARDİN 
AbdürröhMan Bayar 
Mehmet KSmfl Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Urss 

MUÖLA « U v V I U İ l 

Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kıliçîar 

NlöDE * 1 X w X S JEJ 

Hadi Anbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Deüaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 1 
İRefet AKsdy 1 
Hüsnü Akyol 
^Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
îîâmtK Şarlan | 

[Reddet 
SEYHAN I 

Reşad Güçlü | 

— İt 
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| RİZE 

izzet Akçal 
Osmto ^v^akbğra 
Mehmet F&rri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik iler: 
ismail Işın 
Muhittin özkefeîi 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekeliof hı 

8ÎÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdogm 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri SertbğTû 

SİVAS 
Nazım Ağacfl&ğlu 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattih Taner 
Hüseyin Yffcsel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

. TOKAD 
Sıtkı Ataıîç 
Zihni Betil | 

ienler] 
TOKAD 1 

Fevzi Çubuk | 

8 — 

-

1 Ahmet Gürkan 
1 • 1 Hamdi Koyutürk -
[ Halûk ökeren 

Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen . . 
Naci Aîtüğ ;• [;y; 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıöğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Târak-
çıoğlu 

uferA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN • 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZÖAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Hâşim Tatlıoğlü 
Hasan Üçöz 

ZONaÜLDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

-
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[Çekinserler] 

AFYON KARAHÎSAR TRABZON 
Kemal özçoban t Mahmut Goloğlu 

[Oya katılmtyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmet Veziroğlu (î.) 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (1.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salahaddîn Âdil ( t ) 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât tltekin 

Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
Ahmet Tekelioğlu (î.) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yıreak (Başkan 
V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(t-) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez (1.) 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem (î.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
]£min Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney (1.) 

ÇORUBJ 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
(t) 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Âlpiskender 
Yusuf Âzizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen (t.) 
Kâmil Tayşı (t.) 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebe«oy 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Galip Kmoğlu 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç (1.) 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüf ekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇRL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri iüe^mGöknil 
SaUh Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (t.) 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver (t.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin (î.) 
Muhiddin Erener 
Necdet Incekam 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeçe 
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KARİ 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Ata lay( t ) 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit 1*alçın 

KASTAMONU 
Hamdi Türe 

KAYSEEÎ 
Bmîn Develioğlu 
Mehmet özdemir 
Yturuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 

KONYA 
Abdiirrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Buna 1 
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Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz (t.) 
İhsan Şerif özgen 
(tÜ.) 

MALATYA 
Etat Doğan 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) ' 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay (1.) 

MANİSA 
Faruk İlker (t.)-
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı-
över 
Kâzım Taşkent (1.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t.) 
Ahmet Kadoğlu (1.) 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz (t.) 

[Açtk Millet 
Çanakkale 1 

Denizli 1. 

Eskişehir 1 

Gümüsaae 1 

.19B1 0 : 1 
Maehar öısoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

Wf 
Hamdi Dayı (t.) 

NİĞDE 
Asım Doğanay (1.) 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

*Rf7ırT 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşün Alişan (1.) 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 

a . ) ; 
Salfci Serçe 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 

vekilUklsri] 
İstanbul 2 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kınehir 1 
Muğla 1 

Serrtr öonroneftieğhı 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan (1) 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre (ÎJ) 4 
Sedat Zeki ö r s 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Birigül 
Şevket Mooan 
Yusuf Ziya TuntaaV ( î ) 

TOKAD 
Mustafa özdemir (t.) 

TRABZON 
Faik Ahthed Barutçu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğiu 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş (1.) 
Yusuf Karshoğlu ( t ) . 
Fuat Nİzamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
güler 

Sivas 1 

Zonguldak 1 

—" 
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S. Sayısı: 71 e ikinci ek 
Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, hastane, okul, park, meydan, 
cadde, stadyum ve emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adla
rının konmaması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 

raporu (2 /14) 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/14 
Karar No. 38 

i . VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Ağrı Miletvekili Celâl Yardımcı'nın, hastane, 
okul, park, meydan, cadde stadyum ve emsali 
müessese ve yapılara yaşıyan kişi adlarının kon-
mamas hakkındaki kanun teklifinin, Kamutayın 
21. V. 1951 tarihli 79 ncu Birleşiminde görüşül
mesi sırasında, 1 nci maddenin son fıkrasının 
evvelce İstanbul Milletvekili Dr. Sani Yaver ta
rafından teklif edilip reddedilen kanun teklifi ile 
bir tedahül yapıp yapmadığının incelenmesi ileri 
sürülmüş ve bu cihetin tetkiki için de kanun 
teklifi Komisyonumuza havale ve tevdi edilmiş
tir. 

Dr. Sani Yaver 'in teklifine mütaallik olan dos
ya Komisyonumuza celp edilerek incelendi. 

Evvelce yapılan bu teklifin, yeniden bastırı
lacak para, pul ve sair bilûmum evrak üzerine 
konacak resim ve remizlere ait olduğu, konunun 
Maliye Komisyonunda müzakere edildiği, ve ne
ticede para ve emsali şeylere konacak resim ve 
remizler için Meclisin 12. V 1944 tarihli ve 
1397 sayılı Kararı gibi bir karar alınabileceği ve 

binaenaleyh bu işin bir kanun mevzuu olamıyaca-
ğı kararma varılmış ve reddi hususunda hazırla
nan raporun Kamutayın 8 . XII . 1950 tarihli 16 
ncı Birleşiminde kabul edildiği^ anlaşılmıştır. 

Yapılan bu inceleme ve görüşmelerden sonra 
Dr. Sani Yaver'in Kanun teklifinin, Celâl Yar
dımcı 'mn kanun teklifi ile bir münasebet ve alâ
kası olmadığına, ve bir gûna tedahül de yapmadı
ğına oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Yerine Bu rapor Sözcüsü 
Balıkesir Ankara 

M. Erkuyvmcu O. §. Çiçekdağ 
Kâtip 

Balıkesiı Çankırı Çoruh 
V. Asena C. Boynuk M. Güney 

Çorum Elâzığ İstanbul 
H. Ortakcıoğlu H. A. Yöney A. Moshos 

Samsun 
F. Tüzel 

Seyhan 
S. Serçe 
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S. Sayısı: 171 
Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, Basın Birliği Kanununun 
kaldırılması hakkındaki 4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılması

na dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları (2/25) 

7 . VII . 1950 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığın» 

351X sayılı Kanunla kurulan Türk Basın Birliğinin kaldırılmasına dair olan 4932 sayılı Kanu
nun lüzumlu gördüğüm t&dilini gerekçesiyle beraber Yüksek Meclise sunulmak üzere huzurunuza 
saygı ile arzediyorum. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

GEREKÇE 

1938 yılında 3511 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türk Basın Birliği 1946 yümda 4932 sayılı 
Kanunla lağvedilmiştir. 

Bu suretle Türk Basın Birliğinin mevcut bulunduğu sırada bünyesi içinde erimiş bulunan muh
telif Matbuat cemiyetlerinden kendisine intikal etmiş olan çeşitli mallar ve paralarla, Birliğin fa
aliyette bulunduğu sırada muhtelif suretlerle edinmiş olduğu mallar ve paralar tamamiyle muallak
ta kalmıştır. Çünkü müstaceliyetle Meclisten geçirilmiş olan 4932 numaralı Kanunun 1 nci madde
siyle Birliğe ait malların ne suretle tasfiye edilmesi icaettiği vuzuhla ifade olunmamıştır. 

Vakaa, mevzuu bahis 4932 sayılı Kanunun içişleri ve Adalet Komisyonları tarafından hazırlan
mış olan gerekçelerinde bütün mamelekin Hükümetin nezareti altında mümasil meslek teşekküllerine 
devrolunacağı zikredilmiş ise de, bu husus madde metninde sarahatle yazılmamış ve işbu mamelekin 
sadece «Cemiyetler Kanunu hükmünce tasfiye olunacağı» zikçplunmakla iktifa olunmuştur. 

Türk Basın Birliğinin sekiz seneyi bulan faaliyet devresi içinde, 3511 sayılı Kanunun tatbik şe
killerini tâyin edecek bir nizamname hazırlanmamış ve bu itibarla Birliğin lağvı halinde Birliğe ait 
mamelikin ne suretle tasfiye olunacağı da evvelden tâyin olunmamıştır. Bu sebepledir İri 4932 
sayılı Kanun meriyete girer girmez Birlik mallarının umumi hükümler dairesinde, yani, Madeni Ka
nun ahkâmına göre tasfiyesi icap etmiştir. 

Birliğin lâğvedilmesiyle Birliğin idare heyeti mamelikin tasfiyesi için mahkemeye müracaat et-
miş ve Ankara 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesinden bir karar alarak tasfiye heyetinin kurulmasmı 
sağlamıştır. Bu tasfiye heyeti, Birlik mallarının, kanun gerekçelerinde zikrolunduğu gibi «Mümasil 
derneklere intikal ettirilmesi» meselesinde tereddüde düşmüş ve tasfiye muamelesini bu güne ka
dar ikmal edememiştir. 

Bu yüzden Türk Basın Birliğinin lâğvmden sonra teşekkül eden cemiyetletre intikal ettirilmesi 
icabeden mallar ve paralar muattal bir halde kalmış ve teşekkül bünyeleri itibariyle zaten zaif ve 
maddi membalardan mahrum olan meslek teşekküllerinin büsbütün zaıfa düşmelerini intaç etmiş
tir. Bu hale mâni olmak ve Türk Basm Birliği emvalinin mümasil meslek teşekküllerine adalet ve 
nasafet kaidelerine uygun bir şekilde tevzii için 4932 sayılı Kanunun birinci maddesinin ilişikte 
gösterildiği şekilde tadili düşünülmüştür. 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/25 
Karar No. 2 

29.XI. İ950 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekilli Babadır Dülger'in, 
Basın Birliği Kanununun kaldırılması hakkın
daki 4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi, Yüksek Başkanlıkça 10. V I I . 
1950 tarihinde Komisyonumuza havale buyurul-
makla 24. X I . 1950 Cuma günkü oturumumuzda 
teklif sahibi ile Hükümet temsilcisinin iştirakle
riyle Komisyonumuzda müzakere edildi. 

Teklif sahibi tarafından hazırlanan gerekçe
de açıklandığı üzere 3511 sayılı Basın Birliği 
Kanununu ilga ederek bu birliğe ait çeşitli mal 
ve paraların tasfiye edilmesini âmir bulunan 
4932 sayılı Kanun mezkûr Birliğe ait malların 
tasfiye suretini vuzuhla ifade edememiş ve 4932 
sayılı Kanun meriyete girer girmez birlik mal
larının umumi hükümler dairesinde tasfiyesi ci
hetine gidilmiş ise de tasfiye heyeti birlik mal
larının tasfiyesini kanundaki vuzuhsuzluk yü
zünden bugüne kadar ikmal edememiştir. 

Birliğin ilgasını muhtevi olan kanun madde
sinin mucip sebepleri sayılırken menkul ve gay-
rimenkullerinin ilk sahipleri olan matbuat cemi
yetlerine garame ve adalet esasları dairesinde 
tevzii hedef tutulduğu halde kanun maddesinin 
ikinci fıkrasında bunların Cemiyetler Kanunu
nun hükümlerine tevfikan dağıtılacağımın göste
rilmiş olmasına göre Medeni Kanunun bu hu
sustaki atfı dolayısiyle kooperatiflerin tasfiye 
esaslarına uyularak bu malların alâkalı fertlere 
dağıtılması yoluna gidilmek gibi kanun vazımın 
maksadına ve adalet ruhunun icaplarına aykırı 
ve tatbikatta büyük zorlukları ve hattâ imkân
sızlıkları muhtevi bir durum hâsıl olduğu anla
şıldığından teklif veçhile kanun maddesinin tes-
bit edildiği şekle ifrağ edilmesi uygun görülmüş
tür. 

Getirilen fkajnun teKIMnde Bıasm Birliğinin 
mevcutları, alacakları ve borçlarının birliğin 
kaldırılma tarihinden iki ay içinde her basın 
mmtakasmda kurulmuş olan Gazeteciler Cemi
yeti arasında taksim edileceği, ilga tarihinde 

her mıntakada kayıtlı bulunan Basın Birliği 
azasının sayısı, yapılacak taksimde her mınta
kada garameye girmeye haklı cemiyete düşecek 
hisse nisbetini tâyinde ölçü olarak kullanılacağı 
ve birliğin teşekkülü anında her mmtakanm 
matJbuat cemiyetlerine ait olup birliğe intikal 
etmiş olan menkul ve gayrimenkul mallar ile, 
birliğin teşekkülünden sonra her mmtaka tara
fından ayrı ayrı tedarik edilmiş olan demirbaş 
eşyanın aynı mıntakalarda kurulmuş olan cemi
yetlere olduğu gibi bırakılarak garameye ithal 
olunmıyacağı prensipleri Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiş, ancak metne daha çok vu
zuh vermek için bâzı ilâveler yapılnııştır. 

Hükümet namına Adalet Bakanlığı temsilci
si olarak Komisyonumuza iştirak eden zat, bu 
teklifle getirilen hükümlerin müktesep hakları 
ihlâl eder mahiyette olacağını ileri sürmüş ise 
de mahkemece bir karara bağlanan bu dâvanın 
henüz kesinleşmiş olmamasına göre bu iddia da 
varit görülmemiş ve kanun teklifinin yapılan 
ufak bir tâdille kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komis. Başkanı 
Kırklareli 
F. Üstün 

Bu Rapor Sözcüsü 
Amasya 
K. Eren 

Balıkesir Balıkesir. 
S. Başkan M. Tuncay 

Çoruh 
Esasta mutabık, usulde 

muhalifim. 
Z. Vral 

Ordu Seyhan 
F. Boztepe M. Kibaroğh 

Tralbzon 
H. Orhon 

Başkanvekili 
Bursa 

İV*. Yılmaz 
Kâtip 

Aım aisya 
K. Eren , 

Bitlis 
M. Ertan 

Çorum 
B. Koldaş 

Tokad 
ı N. T. Topcoğlu 

ÎBtanibul 
H. Yaman 

( S. Sayıaı : 171) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 16 . V . 1951 

Esas No. 2/25 
Karar No. 36 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in Ba
sın Kanununun kaldırılması hakkındaki 4932 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan kanun teklifi komisyonumuza havale edil
mekle teklif sahibi ve Hükümet temsilcisi hazır 
olduğu halde incelendi. 

Teklif sahibinden alman tamamlayıcı iza
hattan sonra, ileri sürülen: 

1938 yılında 3511 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan Türk Basın Birliği 1946 yılında 4932 sayı
lı Kanunla lağvedilmiştir. 

Bu suretle Türk Basın Birliğinin mevcut 
bulunduğu sırada bünyesi içinde erimiş bulu
nan muhtelif matbuat cemiyetlerinden kendisi
ne intikal etmiş olan çeşitli mallar ve paralar
la, Birliğin faaliyette bulunduğu sırada muh
telif suretlerle edinmiş olduğu mallar ve para
lar tamamiyle muallâkta kalmıştır. Çünkü müs-
taeeliyetle Meclisten geçirilmiş olan 4932 nu
maralı Kanunun birinci maddesiyle Birliğe ait 
malların ne suretle tasfiye edilmesi icabettiği 
vuzuhla ifade olunmamıştır. 

Vakaa, mevzuubahis 4932 sayılı Kanunun 
İçişleri ve Adalet Komisyonları tarafından ha
zırlanmış olan gerekçelerinde bütün mamele
kin Hükümetin nezareti altında mümasil mes
lek teşekküllerine devrolunacağı zikredilmiş 
ise de bu husus madde metninde sarahatle ya
zılmamış ve işbu madeletin sadece «Cemiyetler 
Kanunu hükmünce tasfiye olunacağı» zikrolun-
makla iktifa olunmuştur. 

Türk Basın Birliğinin sekiz- seneyi bulan 
faaliyet devresi içinde 3511 sayılı Kanunun 
tatbik şekillerini tâyin edecek bir nizamname 
hazırlanmamış ve bu itibarla birliğin lağvı ha
linde birliğe ait mamelekin ne suretle tasfiye 
olunacağı .da evvelden tâyin olunmamıştır. Bu 
sebepledir ki 4932 sayılı Kanun meriyete girer 
girmez birlik mallarının umumi hükümler dai
resinde yani Medeni Kanun ahkâmına göre tas
fiyesi icap etmiştir. 

Birliğin lâvedilmesiyle birliğin -idare heye

ti mameleki tasfiye için mahkemeye müracaat 
etmiş ve Ankara 3 ncü Asliye Hukuk Mahke
mesinden bir karar alarak tasfiye heyetinin ku
rulmasını sağlamıştır. Bu tasfiye heyeti birlik 
mallarının kanun gerekçelerinde zikrolunduğu 
gibi «Mümasil derneklere intikal ettirilmesi» 
meselesinde tereddüde düşmüş ve tasfiye mu-
melesini bugüne kadar ikmal dememiştir. 

Bu yüzden Türk Basın Birliğinin lağvından 
sonra teşekkül eden cemiyetlere intikal ettiril
mesi icabeden mallar ve paralar muattal bir 
halde kalmış ve teşekkül bünyeleri itibariyle 
zaten zayıf ve maddi membalardan mahrum 
olan meslek teşekküllerinin büsbütün zaıfa 
düşmelerini intaç etmiştir. Bu hale mâni olmak 
ve Türk Basın Birliği emvalinin mümasil mes
lek teşekküllerine adalet ve nasafet kaidelerine 
uygun bir şekilde tevzii için 4932 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin tadili düşünülmüştür; 

Şeklindeki gerekçe muvafık görülerek heye
ti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Komisyonda yapılan görüşmelerden sonra: 
1932 senesine kadar Türkiye'de bilâhara is

mi Basın Kurulu olan bir Matbuat cemiyeti 
mevcuttu. 1938 de 3511 sayılı Kanunla Türk 
Basın Birliği teşkil olunarak bütün gazeteci
lerin Birliğe âza olmaları mecburi kılındı. 

Birlik İstanbul, Ankara izmir, Adana ve 
Trabzon olmak üzere beş mmtakaya ayrılmıştı. 
Teşekkülün yaşayıp vazifelerini bihakkın ifa 
edebilmesi için kendisine maddi imkân olmak 
üzere 29 Nisan 1943 tarihli Kararname ile resmî 
ilânların neşir hak ve vazifesi Birliğe tevdi 
olundu ve Birliğin bu işi kuracağı müessese ile 
de ifasına aynı kararname cevaz verdiğinden 
(Basın Birliği ve Ortakları Resmî İlânlar Kol-
lektif Şirketi) adı ile kurulan şirketle yapılan 
mukavele hükümleri dairesinde ilân işi tedvir 
olundu. Birliğin işbu ilânlardan hissesi olarak 
halen birçok gazete idarelerinden mühim mik
tarda alacağı bulunmaktadır. 

1946 yılında 4932 sayılı Kanunla Basın Bir-

( a Sayısı; 171) 



— 4 — 
ligi lâğvedildi. Bu kanunun birinci madde
siyle borç, alacak ve haklarının Cemiyetler 
Kanunu hükümlerine uygun olarak tasfiye edi
leceği hükmü sevkedildi. 

Bundan sonra memlekette muhtelif isimler al
tında bu mesleke ait muhtelif cemiyetler kurul
muştur ki, halen bunlardan en mühimi ve Türk 
basınını en fazla temsil ettiği kabul olunabilecek 
oianı İstanbul'daki 370 kadar âzası bulunan (Ga
zeteciler cemiyeti) dir. Yine ehemmiyetli olarak 
Ankara, îzmir Gazeteciler cemiyetleri ve daha 
başkaları da mevcuttur. 

Basın Birliğinin lağvından sonra kurulan bu 
meslekî teşekküllerden bir kısmının hakikaten ih
tiyaç mahsulü olup meslekî menfaate hadim ol
duğu ne kadar muhakkak ise yine bir kısımları
nın da Basın Birliği Kanununun istihdaf ettiği 
gayeye gayri mutabık ve bâzı mülâhazalarla ku
rulmuş olduğunu kabul o kadar mümkündür. 

Basm Birliğinin mevcudatı bankada bulunan 
nakdi ile gazete idarelerinde ilânlardan mütera
kim alacağından ibarettir. 

Basın Birliğinin ilgasından sonra birliğin son 
merkez idare heyeti başkanının müracaatı üzerine 
mefsuh birliğin tasfiyesine ve Abdülhak Kemal 
Yörük, Bülent Nuri Esen ve Osman Nebioğlu'nun 
tasfiye memurları olarak tâyinlerine mahkeme
ce karar verilmiştir. 

Teklifin mucip sebebini beyandan evvel yu-
karıki, malûmatı vermekde Komisyonumuzca fai
de mülâhaza olunmuştur. 

Bir cemiyet zeval bulunca evvelâ tasfiye ba
dehu tahsis muameleleri ortaya çıkar. Malûm ol
duğu üzere tasfiye kısaca alacakların tahsil ve 
borçlarm tediyesinden ibaret olup geriye bir ser
vet kalırsa bunun nereye ait olacağını tâyin ve 
oraya teslim hususuna da tahsis denir. 

Kaideten şekli tasfiye ve ciheti tahsis, hükmi 
şahsı vücuda getiren kanun, nizamname veya te
sis senedinde bulunmak veya mevcut değilse sa-
lâhiyattar uzvu tarafından kararlaştırılmak ge
rektir. 

Hâdisemizde ne Basın irliğinin teşkili ne de 
ilgası hakkındaki kanunlarda böyle bir hüküm 
sevkedilmemiş olduğu gibi zamanında salâhiyat-
tar organı tarafından da verilmiş bir karar mev
cut omayıp sadece ilga eden kanunda (Birliğin 
borç, alacak ve mevcutlarının Cemiyetler Kanu
nu hükümlerine uygun olarak tasfiye) edileceği 
şeklinde bir hüküm mevcuttur. Tahsis hakkında 

ise tamamen sâkit kalınmıştır. 
îşte bu kanun Basın Birliğinin şekli tasfiye 

ve sureti tahsisini irae için sevkedilmiş böylece 
ihdas eden kanunda mevcut olmadığına göre 
mutlaka ilga eden kanunda bulunması lâzımge-
len ahkâmı, kanunu mezkûra ilâve ederek nok
san ikmal edilmek istenilmişti. 

Filhakika bu sarahat ilâve olunmazsa Cemi
yetler Kanununa yapılan atrfla acaba muayyen 
bir nevi cemiyetleri istihdaf eden 10 ncu mad
desinin mi, yoksa Cemiyetler Kanununda tasfi
ye ahkâmı bulunmadığından umumi hüküm ola
rak Medeni Kanunun 50 ve 51 nci maddelerinin 
mi tatbikinin murat olunduğu cayi teemmül bu
lunacağı gibi bu iki veya belki de daha fazla 
şıklardan hangisi tercih olunursa olunsun mül
ga cemiyetin gayesinin tallûk ettiği hukuku 
âmme müessesesinin mevcut olup olmadığı ve 
varsa hangisinin bu evsafta olduğunu tâyin hu
susunda da kanunda bir kıstas olmadığından 
tasfiye ve tahsisin hüsnü suretle ikmal ve inta
cı hususunda fevkalâde tereddüt ve müşkülâtı 
dai bulunacağı tabiî olmakla kanundaki bu 
noksanı böylece ikmal maddi ve hukuki bir za
rurettir. 

Zaten ilga eden kanunun esbabı mucibesin-
de birliğin mevcutlarının mümasil gayeli der
neklere devrinin tabiî olacağı ileri sürülmüş ve 
bunun için Cemiyetler Kanununa atıf yapıldığı 
anlatılmıştı. 

Metin sarih olmamakla beraber gerekçede 
sureti tahsis tâyin ve irae edilmiş bulunmakta 
ise de kâfi görülmiyen bu delâlet yerine bir me
tin şevki ile aynı maksada uygun olarak sara
hat temini zaruri ve faydalı mütalâa olunmuş 
ve böylece tasfiye organlarının mâruz muhte
mel anlayış ve içtihatlarına ve vâzıı kanunun 
maksadından uzaklaşılmasma imkân bırakma
mış olacağı mütalâasiyle Komisyonumuz tekli
fi yerinde bulmuştur. 

Birliğin tasfiye işinin mahkemeye intikal et
miş olması ve müktesep hakkın ihlâli gibi iki 
noktadan teklif aleyhine yürütülebilecek olan 
itirazları da Komisyonumuz tetkik ve münaka
şa etmiş varit görmemiştir. 

Zira, mahkemece verilen karar kanunen 
mefsuh olan birliğin tasfiyesine ve tasfiye me
murlarının tâyinine dairdir. Sevkedilen hüküm 
ise bu karara hiçbir bakımdan müessir olma
makta yani birliğin tasfiyesi ve memurlarının 
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tâyini muteber kalmakta sadece mevcudatının 
ciheti tahsisi irae edilmektedir ki böylece adlî 
karara iktiran etmiş bir hâdise hakkında kanun 
sevkı gibi bir vaziyet bahis mevzuu olamıyacağı 
gibi kanunla ihdas edilmiş olması ve mevzu ve 
gayesi bakımından âmme hukuku hükmi şahsi
yeti addi zaruri olan birlik emvalinde bir şirket 
mensuplarının şahsan hak iddia • edebilmeleri gibi 
bir vaziyet de kabili dermeyan olmadığından 
müktesep hakkın vücudu ve kanunla bunun ih
lâli şeklinde bir itiraz da varit olamaz. 

Kanunda tensip edilen sureti tahsise gelince: 
Basın birliği lâğvedilince matbuat mensup

larının hissettikleri âcil ihtiyaç muvacehesinde 
nihayet iki ay zarfında kuruılan bu mesleke ait 
teşekküllerin hakikaten meslekî zaruret ve âmil
lerin şevkiyle teşekkül etmiş oldukları ve her 
meslektaşın bu cemiyetlere girebilmesi imkânına 
rağmen bundan sonra meydana gelen cemiyet
lerin başka başka mülâhazalara s müstenit olacağı 
ve Basın Birliği mmf akaları dahilindeki teşek
küllerin mamelekten istifadeye ancak hakları 
bulunacağı ve her mmtakada tedarik edilmiş 
menkul ve gayrimenkul malların o mmtakada 
mevcut cemiyetlere intikalinin de tabiî ve ada
let icaplarına daha uygun bulunduğu anlaşıl
makla teklif sahibi tarafından i gösterilen tahsis 
sureti komisyonumuzca aynen kabul olunmuş ve 
İçişleri Komisyonunca yapılan ufak tâdile ilâ

veten mâna ve hükümde bir tereddüdü ifade et
memek sadece biraz daha vuzuhu temin maksadı 
ile birinci maddenin üçüncü fıkrası değiştiril
miştir. 

Mâruz esbaba binaen teklif tam bir ihtiyacın 
karşılığı olup ilga eden kanun vâzımın maksa
dına ve maddi vaziyete ve hukuka tamamen mu
tabık bulunduğundan komisyonumuzca metinde 
yapılan ufak tadille kabulüne oy birliğiyle karar 
verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine araedılfiıek üzere 
yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü 
Ankara Çankırı 

O. Talât îlteMn C. Boynuk 
Amasya Ankara 
/. Olgaç O.-Ş. Çiçekdağ 

Balıkesir Çoruh 
M. Erkuyumcu M, Güney 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 
Ankara 

H. Ş.İnce 
Çorum 

H. Ortakctoğlu 
Edirne 

M. Enginün 
Gazianteb 
G. Kınoğlu 
Kars 

A. Çetin 
Mardin 

M. K. Boran 

Elâzığ 
H. Ali Y'öney 

İstanbul 
A. Moshos 

Konya 

Erzsrum 
E. Karan 

Kars 
L. Aküzüm 

Kütahya 
M. Oluz 8.8. Nasûhoglu 

Samsun Seyhan 
F. Tüzel 8. Serçe 

Yozgad 
N. V. Alcıh 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ 
BAHADIR DÜTOER'İN 

TEKLİFİ 

Tadil 

MADDE 1. — 28. VI. 1938 
tarih ve 3511 sayılı Basın Bir
liği Kanunu kaldırılmıştır. 

Türk Basın Birliğınni borç 
ve alacakları ve mevcutları aşa
ğıda gösterildiği şekilde tasfiye 
edilir : 

Türk Basın Birliği mevcuda
tı ve alacakları Birliğin kaldı-

ÎÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Basın Birliği Kanununun kal
dırtması hakkındaki 498$ sayı
lı Kanunda' değişiklik yapüma-

sina dair Kanun 

MADDE 1, — 3511 numa
ralı Türk Basın Birliği Kanu
nunu kaldıran 4932 sayılı Ka
nun aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

28 . VI . 1938 tarih ve 3511 
numaralı Basın Birliği Kanu
nu kaldırılmıştır. 

Türk Basın Birliğinin borç 
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ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Basın Birliği Kanununun kaldı
rılması hakkındaki 4932 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3511 numara
lı Türk Basın Birliği Kanunu
nu kaldıran 4932 sayılı Kanun 
aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

28 . VI. 1938 tarih ve 3511 
sayılı Basın Birliği Kanunu kal
dırılmıştır. 

Türk Basın Birliğinin tas-



Teklif 

rüma tarihinden itibaren iki ay 
içinde her basın mıntakasmda 
kurulmuş olan gazeteciler eemi-
letleri arasında taksim edilir. 
Birliğin ilgası tarihinde her 
mıntakada kayıtlı bulunan Türk 
Basın Birliği azasının sayısı, 
yapılacak taksimde her mınta
kada garameye girmeye haklı 
cemiyete düşecek hisse nispeti
ni tâyinde ölçü alarak kullanı
lır. 

Türk Basın Birliğinin teşek
külü anında, her mıntakanm 
matbuat cemiyetlerine ait olup 
Birliğe intikal etmiş olan men
kul ve gayrimenkul mallar ile, 
Birliğin teşekkülünden sonra 
her mmtaka tarafından ayrı ay
rı tedarik edilmiş olan demirbaş 
eşya aynı mıntakalarda kurul
muş olan cemiyetlere olduğu gi
bi bırakılarak garameye ithal 
olunmaz. 

İçiş. K. 

ve alacakları ve mevcutları 
aşağıda gösterildiği şekilde 
tasfiye edilir: 

Türk Basın Birliğinin mev
cutları, alacakları ve borçları 
birliğin kaldırılma tarihinden 
itibaren iki ay içinde her ba
sın mıntakasmda kurulmuş 
olan ve mülga basın birliği ile 
aynı meslekî gayeleri takip 
eden gazeteciler cemiyetleri 
arasında taksim edilir. Birli
ğin ilgası tarihinde her mınta
kada kayıtlı bulunan Türk Ba
sın Birliği azasının sayısı, ya
pılacak taksimde her mınta
kada garameye girmeye haklı 
cemiyete düşecek hisse nispe
tini tâyinde ölçü olarak kulla
nılır. 

Türk Basın Birliğinin te
şekkülü anında, her mıntaka
nm matbuat cemiyetlerine ait 
olup birliğe intikal etmiş olan 
menkul ve gayrimenkul mal
lar ile birliğin teşekkülünden 
sonra her mmtaka tarafından 
ayrı ayrı tedarik edilmiş olan 
demirbaş eşya aynı mıntaka
larda kurulmuş olan cemiyet
lere olduğu- gibi bırakılarak 
garameye ithal olunmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Ad. K. 

fiye ve tahsis muameleleri aşa
ğıda gösterildiği şekilde yapılır. 

Türk Basın Birliğinin mev
cutları, alacakları ve borçları 
Birliğin kaldırılma tarihinden 
itibaren iki ay içinde her basın 
m ̂ takasında kurulmuş olan ve 
mülga basın birliği ile aynı 
meslekî gayeleri takip eden ga
zeteciler cemiyetleri arasında 
taksim edilir. Birliğin ilgası ta
rihinde her mıntakada kayıtlı 
bulunan Türk Basın Birliği 
azasının sayısı, yapılacak tak
simde her mıntakada garameye 
girmeye haklı cemiyete düşecek 
hisse nispetini tâyinde ölçü ola
rak kullanılır. 

Türk Basın Birliğinin teşek
külü anında, her mıntakanm 
matbuat cemiyetlerine ait olup 
birliğe intikal etmiş olan men
kul ve gayrimenkul mallar ile 
Birliğin teşekkülünden sonra her 
mmtaka tarafından ayrı ayrı te
darik edilmiş olan demirbaş eş
ya aynı mıntakalarda kurulmuş 
olan cemiyetlere olduğu gibi bı
rakılarak garameye ithal olun
maz. 

MADDE 2. — İçişleri Ko
misyonun ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İçişleri Ko
misyonun üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 


